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USE OF TRL CLASSIFICATION FOR SUCCESS IN THE INNOVATION 
PROCESS 

 
Technology is widely considered a key driver for innovation and sustainable business 

growth. With the development of innovation processes is evident the growing role of innovation in 
all enterprises, especially in small and medium ones (SMEs). This paper discusses about RTL 
(Technology Readiness Level) - expresses the degree of a technology to be used safely by intended 
and educated users in intended and educated users in the envisaged commercial (market) or non-
commercial user environment. 

Keywords: Technology Readiness Level, RTL classification, innovation process 
  

1. Introduction  
Strategic answer to all challenges resulting from changes in global business 

environment can be only development of economy based on innovations and 
educated people. With the development of innovation processes is evident the 
growing role of innovation activities also in enterprises, especially in SMEs. Small 
and medium enterprises are forced to make innovations, because they are under 
permanent pressure of competitors at the market. The RTLs (Technology Readiness 
Levels) is used as a tool for desicion making on RDI investments at EU level. The 
RTL scale was developed to enable assesment of the maturity of a particular 
technology and the condsident comparison of maturnity between different types of 
technologies.  

2. Market Pull Vs. Technology Push 
Every innovation compulsions can come from two different ways - Market Pull 

Vs. Technology Push. The company must decide how much effort to devote to push 
versus pull marketing. A push strategy involves the manufacturer using sales force 
and trade promotion money to induce, promote and sell the product to final user. A 
pull strategy involves the manufacturer using advertising and promotion to persuade 
users to ask for the product. One of the possibilities, today´s successful companies 
do, are also multiplying the number of “go-to-market” or hybrid channels. An even 
broader view sees a company at the center of a value network – a system of 
partnerships and alliances that a firm creates to source, augment, and deliver its 
offerings (Kotler – Keller, 2006) 
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Table 1 
Technology Push Vs. Market Pull 

Technology Push Market Pull 

Risk of starting with what can be researched 
and evaluated easily  

Risk of looking only at needs that are easily 
identified but with minor potential  

Risk of addressing the needs of the atypical 
user  

Continuing to change the definition of the 
‘opportunity’; ‘miss the opportunity’  

Potential for getting locked into one technical 
solution  

Lack of being a ‘champion’ or ‘true believer’  

Source: Indriany Ameka, Wawan Dhewanto, 2013 
 

According to Burgelman and Sayles (2004), there are 3 important elements to 
persistent the relationship between market pull and technology push for describe the 
possible of new business opportunities: 

 Technology sources: “Research only works if the researcher’s personal 
interests are being adequately considered, combined with existing corporate 
expertise, and supplemented with continuing the overview of new 
technological developments. ‘Bootleg research’ is a way of pursuing an idea 
against all organizational odds, but if there is no applicable workflow 
processing afterwards, this kind of research should be avoided.” (Burgelman 
and Sayles, 2004). 

 Market demand: This one conduct by the marketers on doing everlasting 
research in the market, especially in the area of customer disappointment of 
products and services. Especially estimating the possible of new need 
satisfaction for the future is important. 

 Relevant Problem: “This is the first compulsion either from internal or external 
sources to make a new innovation, such as ideas and trends.” (Indriany Ameka, 
Wawan Dhewanto, 2013). 
The technology push approach to technology development rests on the 

assumption that “if you make it, they will come”. This assumption is significant 
market risk. 

The challenges of technology push are: If we make it, will they really come? 
We have the technology! Will they really need it? For what could they use our 
technology?  

We don´t have to forget about significant market risk. The main criteria are: 
Technology may miss its intended market window. Anticipated market may no 
longer exist at time of release. 

Technology Commercialization: According to Drucker (1973) wrote on his 
book that “Because the purpose of any business is to create a customer, the business 
has two basic functions: innovation and marketing.  Marketing and innovation 
produce result, all the rest are cost”. Commercialization happen in marketing area, 
how to commercialize to the customer to make sure they know and have the interest 
to buy the new product innovation introduce to the market 
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Figure 1. Technology push Vs. Market pull 
Source: Processed by authors 

 

3. Technology Readiness Levels (TRL)  
The European Commission (EC) is placing emphasis on interactions and 

convergence between the different technologies - non-technological disciplines and 
their relations to societal challenges. 

The concept of Technology Readiness Levels has been developed as a tool to 
assist in monitoring technology development. The term originated with NASA in the 
1980s in order to help management make decisions concerning the development and 
transitioning of technology. (Sadin, Povinelli, Rosen, 1989). 

In the last few years, other government agencies and contractors have adopted 
the TRL with specific variations to satisfy their needs e.g. the Department of Energy. 
There have been many attempts to identify alternative readiness levels that will 
complement the TRL (Manufacturing Readness Level, Software Readiness Level, 
Human Readiness Levels) (Bilbro, 2007).  

TRLs have the benefit of providing a common understanding of the status of a 
technology in its development pathway, a means of assessing and managing risk, and 
decision making concerning funding and implementation of technology. (Gove, 2007; 
Mandelbaum, 2007) 

Next we will apply some terms: 
 Technology Readiness Level (TRL) – expresses the degree of a technology to 

be used safely by intended and educated users in intended and educated users 
in the envisaged commercial (market) or non-commercial user environment; 

 Market Readiness Level (MRL) -  represents and measures the maturity of a 
given need in the market considering the potential obstacles; (Hasenauer –
Weber – Filo – Orgonáš, 2015). 

 European Association of Research and Technology Organizations (EARTO), 
Mankins, Valerdi and Kohl described the particular stages of technology 
readiness (Kohl – Valerdi, 2004; Mankins, 1995; EARTO) as follows: 
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1. Fundamental research, 
2. Applied research, 
3. Research to prove feasibility, 
4. Laboratory demonstration, 
5. Technology development, 
6. Whole system field demonstration, 
7. Industrial prototype, 
8. Product industrialization, 
9. Market/sales certification. 

So the key questions at this time of the decision are – is the market ready for 
the technology and is the technology ready for the market? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Technology push Vs. Market pull 
Source: Processed by authors 

 

The vectors of the scheme show two powers, that we have just described. TRL 
consists of three relevant components: 

 Intellectual property readiness. 
 Has IP been protected? 
 Does the firm have the right to operate without restrictions? 
 Integration readiness 
 Can technologies be integrated? 
 Manufacturing readiness. 
 Can product be manufactured? 

Conclusion 
The development, commercialization of new technologies and very early 

implementation of innovations is absolutely essential in order to stay competitive in 
the modern industrialized world. Technology readiness level reflects the quickness of 
mind, preparedness of instruments of production and of well educated workers, 
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engineers and complete crew participating on research, development and successful 
implementation into practice. The high quality of TRL reflects, as well, how 
prosperous could the corporate sector in innovation process.  
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УТОЧНЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ  ДЕРЖАВНО-
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
УТОЧНЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
CLARIFICATION OF THE PLACE AND ROLE OF THE REGION IN THE 

STATE REGIONAL GOVERNANCE 
 

У статті наведено структурну схему місця регіону в системі державно–
регіонального управління. Розкрито прямі і зворотні зв’язки між суб’єкти державної 
регіональної політики, системою управління процесами регіонального розвитку, об’єктами 
державного управління і менеджменту на регіональному рівні, суб’єкти та об’єкти 
регіонального управління і менеджменту. 

Ключові слова: державне управління, менеджмент, регіональне управління, 
регіональний розвиток. 

 
В статье представлена структурная схема места региона в системе 

государственно-регионального управления. Раскрыто прямые и обратные связи между 
субъектами государственной региональной политики, системой управления процессами 
регионального развития, объектами государственного управления и менеджмента на 
региональном уровне, субъектами и объектами регионального управления и менеджмента. 

Ключевые слова: государственное управление, менеджмент, региональное 
управление, региональное развитие. 

 
In the article the structural diagram of the places of the region in the  state regional 

governance is presented.  Forward and backward relationships between subjects of the state 
regional policy, management processes of the regional development, objects of management and 
public administration on the regional level, subjects and objects of regional governance and 
management are exposed in the article. 

Keywords: governance, management, regional management, regional development. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх років показники економічного і 
соціального розвитку регіонів України демонструють відверто незадовільні, а в 
багатьох випадках просто неприйнятні для сучасного суспільства результати, 
які головним чином слід віднести до наслідків існуючих у сфері управління 
державою проблем, недоліків і конфліктів. Результативне і ефективне 
управління економічним розвитком вітчизняних регіональних суспільних 
систем в умовах глобалізованої та інтелектуалізованої економіки є неможливим 
без ревізії та обґрунтованої реінтерпретації традиційних для вітчизняної 
практики управління реґіональним економічним розвитком теоретико-
методологічних засад взаємодії складових «реґіональний менеджмент – 
реґіональна суспільна система» з врахуванням процесів децентралізації владних 
повноважень і деконцентрації ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання теорії і 
практики регіонального управління з позицій і потреб обґрунтованого 
формування територіальних утворень, специфіки умов забезпечення їх 
належного функціонування і розвитку, принципів, моделей і механізмів 
ефективного використання, збереження і відтворення їх ресурсного потенціалу, 
теоретико-аналітичних і методологічних аспектів адаптації і використання 
світового досвіду регіонального управління в Україні розглядались і 
опрацьовувались в дослідженнях Е. Алаєва, О. Амосова, О. Байдалової, В. 
Бутова, Б. Буркінського, В. Воротіна, О. Грінберга, Б. Герасимова, Г. Гутмана, 
М. Долішнього, В. Ігнатова, В. Керецмана, Ф. Кожуріна, М. Комарова, В. 
Котилка, О. Крайник, В. Лексіна, М. Лендєл, С. Максименка, М. Медведєва, О. 
Осауленка, І. Райніна, С. Романюка, В. Симоненка, Д. Стеченка, О. Топчієва, С. 
Харчикова, В. Ходачека, Ю. Чернецького, О. Чистобаєва, О. Швецова, Б. 
Штульберга та багатьох ін. 

Проте, станом на сьогодні малодослідженим залишається державне 
управління і менеджменту регіону з точки зору базового формату організації 
взаємодії складових різних рівнів ієрархії управління в процесі досягнення 
системою запланованої мети, що і зумовило вибір теми наукової статті. 

Постановка завдання. Метою даної статті є побудова структурної схеми 
місця регіону в системі державно–регіонального управління. 

Виклад основного матеріалу. Умовою удосконалення результативності і 
ефективності функціонування вітчизняних систем реґіонального управління і 
менеджменту слід вважати перехід останніх від традиційних форм організації 
взаємодії регіональних складових за моделями «влада – бізнес», «влада – 
наука», «влада – суспільство» і т. д. до реорганізації і реординації стосунків за 
зразком інноваційної моделі «квадро-спіралі» з масштабним залученням 
«структур громадянського суспільства» для «формування спільного інтересу», 
«генерування мотивації», «норм і правил», які «поділяються всіма» і приносять 
«взаємні вигоди». 

Структурну схему місця регіону в системі державно-регіонального 
управління слід виконувати з врахуванням наступних позицій: 
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 суб’єктом формування державної політики соціально-економічного 
розвитку регіональної суспільної системи (РСС) виступають Президент, 
Верховна Рада і Кабінет Міністрів України; 

 суб’єкти управління реалізацією державної політики регіонального 
розвитку представлені міністерствами, облдержадміністраціями і  
облрадами, райдержадміністраціями і райрадами, селищними і 
сільськими радами з обов’язковим впливом на всі структурні елементи 
відповідних рівнів ієрархічної системи регіону, якими в процесі їх 
активності і взаємодії забезпечується власний, територіальний, 
регіональний та загальнодержавний поступальний розвиток;  

 всі структурні елементи відповідних рівнів ієрархічної системи регіону є 
суб’єктами політичної, громадської, соціальної, господарсько–
економічної, наукової, культурної і т. п. активності – елементами 
«об’єкт–суб’єктного» типу регіональної системи (державні, комунальні, 
приватні, партнерські, недержавні); 

 організацію каналів і умов впливу суб’єктів управління на об’єкт–
суб’єкти  та об’єкти всіх рівнів ієрархічної структури слід здійснювати 
виходячи з їх поділу на директивні, регулюючі і мотивуючі, значення, 
рівень обов’язковості та релевантності яких залежить від типу 
приналежності об’єктів до тієї чи іншої сфери діяльності і форми 
власності; 

 організацію каналів і умов зворотного впливу об’єктів  державного 
управління і регіонального менеджменту на їх суб’єкти слід здійснювати 
на умовах їх поділу на директивні та мотивуючі незалежно від їх сфери 
діяльності і форми власності;   

 організацію каналів і умов функціонування інформаційних зворотних 
зв’язків між об’єктами державного управління і регіонального 
менеджменту всіх рівнів ієрархії слід здійснювати з метою забезпечення 
вчасною, релевантною і достовірною інформацією всіх учасників процесу 
управління і менеджменту незалежно від їх сфери діяльності та форми 
власності об’єкта. 

 Виходячи з вище наведеного, структурна схема місця регіону в системі 
державно-регіонального управління і менеджменту може мати наступний 
вигляд: рис. 1.  
Суб’єктами формування державної політики регіонального розвитку 

встановлюються загальнодержавні пріоритети, приймаються закони і 
розробляються цільові програми, які є директивними документами для 
суб’єктів системи державного управління розвитком регіонів.  

Міністерства, центральні і регіональні органи державного управління і 
місцевого самоврядування реалізують директивне (1), регулююче (2) і 
мотивуюче (3) управління державними, комунальними, приватними, 
партнерськими і неурядовими об’єктами регіонального управління і 
менеджменту – суб’єктами діяльності у всіх доречних і доцільних для регіону 
сферах.  
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СУБ’ЄКТИ  ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: 
Президент України; 

Верховна Рада України; 
Кабінет Міністрів України 

ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 
РІВНІ:  юридичні і фізичні особи – суб’єкти всіх форм власності, сфер і масштабів ділової 

активності в регіоні 

Результати діяльності об’єктів регіонального управління і менеджменту 
формують рівень соціального та економічного добробуту населення 

регіону 

Рис. 1. Структурна схема місця регіону в системі державно–
регіонального управління і менеджменту * 

*  Авторська реінтерпретація за джерелом [12] 

СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ:  
правління, ради директорів, директори, керівники, менеджери, функціонери систем 

менеджменту тощо 
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ПОТЕНЦІАЛУ В ТОВАРИ І ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ 
 

ОБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ:  
установи, організації, підприємства, політичні, професійні, громадські,  благодійні 

організації, фонди тощо та їх людські ресурси із сформованими ринковим оточенням 
запитами, потребами і прагненнями 
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Суб’єкти управління діяльністю всіх складових об’єктів РСС (правління, 
ради директорів, директори, керівники, менеджери, функціонери систем 
менеджменту тощо) здійснюють комплексний директивний, регулюючий і 
мотивуючий вплив (4) на людські ресурси підвідомчих установ, організацій, 
підприємств, політичних, професійних, громадських, благодійних організацій, 
фондів, об’єднань тощо, якими інші види регіональних ресурсів у процесі 
діяльності трансформуються в будь–яку продукцію, товари і послуги. 

Генеровані регіональною спільнотою (5) та реалізовані на всіх видах 
внутрішніх і зовнішніх ринків продукція, товари, послуги (6) є результатами 
життєдіяльності множини об’єктів регіонального управління і менеджменту, 
якими формується високий чи низький рівень соціального і економічного 
добробуту населення регіону залежно від співвідношення вартості всіх 
використаних в цьому процесі регіональних і залучених ззовні ресурсів та 
вартості всіх витребуваних і спожитих ринковим оточенням продукції, товарів і 
послуг. 

Інформаційні прямі і зворотні зв’язки (7 і 8  – потреби ринків), (9), (10) і 
(11) забезпечують суб’єктів управління всіх рівнів ієрархії необхідною і 
достовірною (неспотвореною або не спеціально препарованою) інформацією 
щодо стану справ, відповідно, на глобальному і внутрішньому (11) ринках, та 
про результати задоволення потреб внутрішнього ринку (10). 

При цьому, канали зворотного впливу об’єктів управління на своїх 
суб’єктів (11) директивного і мотивуючого характеру пронизують всю 
ієрархічну структуру, як канали впливу фізичних і юридичних осіб, політичних 
і громадських організацій та об’єднань як суб’єктів всіх видів діяльності в 
регіоні на суб’єктів управління і менеджменту вищих рівнів. 

Отже, запропонована автором структурна схема місця регіону в системі 
державно–регіонального управління і менеджменту (рис. 1) може бути 
прийнятою за базовий формат організації взаємодії складових різних рівнів 
ієрархії управління в процесі досягнення системою запланованої мети – 
високого, тривалого і сталого рівня соціального, економічного і екологічного 
добробуту населення РСС, яку в тому чи іншому формулюванні декларують 
практично всі автори наукових монографій, докторських і кандидатських 
дисертацій, статей і доповідей за тематикою регіонального управління і 
менеджменту.  

Таким чином, головною метою регіонального менеджменту можна і слід 
вважати ефективну та результативну реалізацію цілей та завдань, розроблених і 
затверджених суб’єктами державної регіональної політики. 

При цьому, варто звернути увагу на той факт, що згідно з [13] «Головною 
метою  державної  регіональної  політики є створення умов  для   динамічного, 
збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, 
підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих 
державою соціальних стандартів для кожного її громадянина  незалежно від 
місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на 
основі  підвищення  ефективності використання потенціалу регіонів, 
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підвищення дієвості управлінських  рішень,  удосконалення  роботи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування». 

До речі, авторами науково–аналітичного дослідження [7] підкреслено, що 
мета регіональної політики Європейського Союзу полягає у «… визначенні 
заходів територіального розвитку, ухвалення яких мало б допомогти усім 
людям в усіх державах–членах Ради Європи досягти прийнятних умов 
існування, що є необхідною умовою стабілізації демократичних структур у 
регіонах і муніципалітетах Європи» [7;  с. 35], а в Російській Федерації – 
«… забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, 
скорочення міжрегіональних відмінностей у рівнях економічного розвитку і 
підвищення якості життя населення …», що є одним із ключових принципів 
Європейської конференції міністрів, відповідальних за просторове/регіональне 
планування [7, с. 149]. 

Такий унісон в декларації мети регіональної політики, а значить і 
управління та менеджменту регіональним розвитком продиктований 
відсутністю іншої раціональної альтернативи. Однак, станом на сьогоднішній 
день результати руху в напрямку забезпечення «…підвищення рівня життя 
населення, …» [13], «…прийнятних умов існування …» [7, с. 135], 
«…підвищення якості життя населення, …» [7, с. 149] всіма наведеними в 
якості прикладів вітчизняних і закордонних суб’єктів регіонального розвитку є 
різними.  

Очевидними причинами цього слід вважати те, що в транзитних 
суспільствах та їх економіках процеси державного управління і регіонального 
менеджменту щодо таких складних об’єктів як РСС можуть 
«… супроводжуватись виникненням і розвитком певних внутрішніх кризових 
ситуацій і конфліктів в результаті невірно прийнятих і виконаних 
управлінських рішень, спричинених відсутністю досвіду, навиків аналізу і 
прогнозування, невмінням проектувати та управляти процесами цільових змін 
тощо» [3],  що пояснюється «…  результатами неефективної управлінської 
діяльності в регіоні, …» [11], «…недостатнім кваліфікаційним рівнем 
державних менеджерів у регіонах …» [9], «…недосконалістю менеджменту на 
регіональному та місцевому рівнях» [10].  

Варто звернути увагу на той факт, що автори цих критичних зауважень 
адресують їх саме «регіональному менеджменту», наголошуючи на тому, що 
«… – існуючі форми організації влади як у центрі, так і на регіональному та 
місцевому рівнях, малоефективні і непридатні для динамічного реформування 
економічних процесів…», що «… –  місцеві органи влади дуже мало залучають 
приватний сектор та неурядові організації до вирішення місцевих і 
регіональних проблем, хоча саме ці сектори можуть стати реальними 
партнерами місцевої влади в наданні суспільних послуг …» [10].  

З вищенаведеного цілком очевидним залишається той факт, що навіть за 
умов прийняття щодо такого об’єкту як регіон якнайкраще сформульованої 
мети та використання будь-якого рівня досконалості структури системи 
управління і менеджменту, відкритим залишається питання її функціонування, 
яке цілковито визначається професійними, компетентнісними, освітніми, 
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кваліфікаційними, якісними  характеристиками її кадрового наповнення і 
використовуваних ним методів, технологій та інструментів управління і 
менеджменту, які в нових умовах повинні орієнтуватись на пріоритетне й 
ефективне залучення та використання в цьому процесі інтелектуального 
потенціалу різних категорій людських ресурсів регіону, які, в свою чергу, 
також повинні бути позитивно вмотивованими до активної участі в ньому.     

Таким чином, одним із важливих напрямків удосконалення системи 
регіонального управління і менеджменту слід вважати кваліфіковану 
інтеграцію в процеси управління регіоном людських ресурсів всіх можливих 
складових підсистем РСС шляхом модернізації, реорганізації і, навіть, 
оптимізації взаємодії державної влади і громадянського суспільства, влади і 
громадян. В цьому випадку удосконалення структури державного управління і 
регіонального менеджменту та формулювання мети регіонального розвитку 
виступають тільки як обов’язкові передумови можливої інтеграції, а її 
практична реалізація вимагає зі сторони держави створення інституційних 
умов, необхідного правового та організаційного середовища для: 

– «… побудови партнерських відносин у тріаді «держава – регіони – 
територіальні громади» [4, с. 4],  

– «…забезпечення стабільної суспільно–політичної ситуації (суспільної 
міжінституційної злагоди) заради якнайповнішого задоволення потреб громади, 
умов життя відповідно до європейських стандартів та участь громадських 
інституцій в управлінні державними справами» [6],  

– «…самостійного вирішення громадськістю питання участі у прийнятті 
та реалізації  рішень  органів  державної  влади,  органів  місцевого  
самоврядування» [2]. 

Однак, позитивні наслідки від створення інституційного, правового та 
організаційного середовищ можуть бути отримані тільки на шляху 
проникнення в психологію і ментальність населення регіонів, духовність і 
готовність до інтелектуальної інтеграції як функціонерів системи державного 
управління і регіонального менеджменту, так і людських ресурсів РСС, що в 
демократичному і лібералізованому суспільстві стає можливим винятково на 
засадах мотивації раціональними, справедливо і спільно встановленими цілями 
та інтересами. 

Однак, сьогодні про спільність і узгодженість цілей та інтересів учасників 
процесів регіонального розвитку говорити не доводиться. Адже 
різновекторність і різноплановість інтересів індивідуумів, їх груп, організацій, 
підприємств, територіальних  громад різного рівня і т. п. є характерною 
ознакою та джерелом конфліктів різного масштабу, сили і сфер їх проявів, а 
також результатів і наслідків, які аж ніяк не сприяють меті, цілям та інтересам 
як регіонального, так і загальнодержавного економічного і соціального 
розвитку. 

При цьому, слід визнати, що більшість наукових розробок на предмет 
аналізу, ідентифікації, раціоналізації та узгодження державних, регіональних, 
територіальних, групових та індивідуальних потреб, цінностей, цілей та 
інтересів сьогодні досліджуються науковцями за науковими напрямками 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 6-7 15



державного управління, політичних, соціологічних, філософських, історичних, 
юридичних наук за мінімальної участі фахівців з економіки та управління. 
Можливо саме в зв’язку з цим і спостерігається певний розрив між рівнем 
теоретичного осмислення та усвідомлення місця і ролі управління цінностями, 
цілями та інтересами суб’єктів регіонального розвитку та рівнем їх практичного 
використання в практиці регіонального управління і менеджменту.  

Адже, якщо питанням цінностей та інтересів в державному управлінні і у 
владі загалом та на регіональному рівні зокрема присвячені наукові монографії, 
дисертаційні дослідження, статті, то пошук аналогічних розробок щодо 
усвідомлено спроектованих і впроваджених в практичну діяльність технологій 
управління цими соціально–економічними категоріями демонструє їх явний 
дефіцит або повну відсутність. Тільки в окремих публікаціях вітчизняних 
дослідників сучасних технологій управління (в т. ч. регіонального) починають 
формулюватись завдання щодо нових технологій «публічного управління» як 
засобів забезпечення «... доцільної взаємодії суб’єктів регіонального управління 
та учасників виробництва суспільних благ щодо зміцнення ендогенного 
розвитку регіонів з метою підвищення життєвого рівня місцевого населення в 
узгодженні просторових інтересів, та утвердженні і відтворенні цінностей 
територій на базі ефективного використання потенціалу регіонів» [8], 
«…поєднання політичного і господарського керівництва; поєднання демократії 
і економічного централізму; погодження інтересів індивіда і цілей 
господарювання; поєднання права господаря і участі працівників в управлінні; 
науковості, ефективності, оптимальності і стимулювання управління» [1], 
«…створення ефективного механізму взаємозв’язку економічних, соціальних і 
екологічних цілей» [5], «…погодження та гармонізації інтересів розрахований 
на подолання суперечностей з метою досягнення загальних соціальних 
цілей» [14]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в даній роботі 
запропоновано структурну схему місця регіону в системі державно–
регіонального управління в яку включені: суб’єкти державної регіональної 
політики (Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів 
України); система управління процесами регіонального розвитку (Міністерства; 
Облдержадміністрації та їх управління, обласні ради;  Райдержадміністрації та 
їх управління, районні ради); об’єкти державного управління і менеджменту на 
регіональному рівні (юридичні і фізичні особи – суб’єкти всіх форм власності, 
сфер і масштабів ділової активності в регіоні);  суб’єкти регіонального 
управління і менеджменту (правління, ради директорів, директори, керівники, 
менеджери, функціонери систем менеджменту тощо) та об’єкти регіонального 
управління і менеджменту (установи, організації, підприємства, політичні, 
професійні, громадські, благодійні організації, фонди тощо та їх людські 
ресурси із сформованими ринковим оточенням запитами, потребами і 
прагненнями). 

Проте слід зазначити, що нові умови вимагають застосування нових 
механізмів управління соціально–економічним розвитком РСС з пошуком, 
генеруванням і використанням інноваційних ефективних методів, технологій, 
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інструментів та інститутів регіонального управління й менеджменту з 
залученням не тільки центральних органів державної влади і місцевих 
державних адміністрацій, а й членів територіальної громади, що і може 
слугувати в якості перспективи у подальших дослідженнях. 
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КОРПОРАТИВНИЙ КОМПЛАЄНС ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХІД 

БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ  
 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА 
БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ   

 
CORPORATE COMPLIANCE AS A PREVENTIVE MEASURE AGAINST 

SWINDLE  
 
Система комплаєнс — це універсальна визнана міжнародна система протидії 

загрозам і управління ризиками, яка забезпечує відповідність діяльності компанії нормам 
права, правил, рекомендацій, стандартів. Систему комплаєнс можна назвати «швидкою 
допомогою» від корупції та шахрайства. Головна мета впровадження цієї системи — 
створення дієвих механізмів, які дають змогу виявляти небезпечні сфери для можливих 
проявів зловживань, допомагають їх оцінювати і протидіяти корупції та шахрайству. 
Тобто комплаєнс – це, насамперед, ефективна система контролю на підприємстві, 
інструмент мінімізації ризиків. Зараз розробка та впровадження дієвих механізмів 
боротьби з корупцією, хабарництвом і відмиванням грошей виходять на ключові позиції у 
світовій економіці. Постійно приймають нові законодавчі акти, які посилюють 
відповідальність за недотримання норм, спрямованих на боротьбу з такими явищами. У 
зв'язку з цим для великих іноземних компаній упровадження політики антикорупційного 
комплаєнсу стало невід'ємною частиною їх діяльності. Основною метою цієї політики є 
мінімізація правових і репутаційних ризиків, що з'являються в результаті порушення 
законодавчих вимог.  

Ключові слова: корпоративне шахрайство, внутрішній аудит,  корпоративний 
комплаєнс, комплаєнс-аудитор, комплаєнс-програма. 
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Система комплаенс — это универсальная, признанная международная система 
противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие 
деятельности компании нормам права, правил, рекомендаций, стандартов. Систему 
комплаенс можно назвать «скорой помощью» от коррупции и мошенничества. Ведь главная 
цель внедрения этой системы — создать в компании действуют механизмы, которые 
установят особенно коррупционно опасные сферы, помогут их оценить и правильно вести 
себя при встрече с коррупцией и мошенничеством. То есть, комплаенс – это прежде всего 
эффективная система контроля на предприятии, инструмент минимизации рисков. Сейчас 
разработка и внедрение действенных механизмов борьбы с коррупцией, взяточничеством и 
отмыванием денег выходят на ключевые позиции в мировой экономике. Постоянно 
принимают новые законодательные акты, которые ужесточают ответственность за 
несоблюдение норм, направленных на борьбу с такими явлениями. В связи с этим для 
крупных иностранных компаний внедрение политики антикоррупционного комплаенса стало 
неотъемлемой частью их деятельности. Основной целью этой политики является 
минимизация правовых и репутационных рисков, появляющихся в результате нарушения 
законодательных требований.  

Ключевые слова: корпоративное мошенничество, внутренний аудит,  
корпоративный комплаенс, комплаенс-аудитор, комплаенс-программа. 

 
System of compliance is cross functional licensed international system of counteraction to 

the threats and management risks, that provides correspondence of company operations to law, 
rules, recommendations and conformance to standards. So the system can be called as 
«ambulance» for corruption and swindle. A primary objective of system implementation is creation 
of effective mechanisms which affort an opportunity to revealthedanger areas for eventual abuses 
manifestation and can help to esteem and resist corruption and swindle. So, firsts of all, the system 
of compliance is the effective checking system on an enterprise and is the instrument of risk 
minimization. Nowadays, the development and implementation of effective mechanisms to fight 
against corruption, bribery and white-washing are serving as domination points in a world 
economy. Constant enactment of new legislative acts is strengthening responsibility for 
noncompliance with norms, which are intended to fight against mentioned phenomena. Therefore 
the implementation of anticorruption compliance policy in large foreign companies became the 
concurrent activity. So the primary objective of this policy is minimization of law and brand risks 
which come out of statutory requirements violation. 

Key words: corporate swindle, internal auditing, corporate compliance, compliance audit, 
compliance program. 

 
Постановка проблеми. Високий рівень корпоративного шахрайства та 

корупції суттєво знижує інвестиційну привабливість України і потребує 
вирішення на всіх рівнях: від загальнодержавного до корпоративного. 
Наявність сформованої і зрозумілої потенційному іноземному інвестору 
системи комплаєнса збільшить шанси при проведенні переговорів з 
потенційним стратегічним інвестором з числа великих закордонних 
інвестиційних компаній. Крім того, ефективно налагоджена система 
комплаєнса дасть можливість значно скоротити втрати  підприємства від 
шахрайств та зловживань працівниками, підвищить репутацію фірми на ринку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти проблематики 
шахрайства у фінансовому секторі висвітлені у наукових працях А.І. Алгазіна, 
Н.Ф. Галагузи, М.С. Жилкіної, О.В. Курмана, В.Р. Мойсика, О.Л. Мусієнка, 
В.Л. Пластуна, С.С. Чернявського. 
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Формулювання цілей статті. Визначення місця комплаєнс-програми в 
системі контролю підприємства, основних вимог до неї та до комплаєнс-
аудиторів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «комплаєнс» є новим 
для українського бізнесу. Поки не сформовано навіть єдиного його написання, 
що походить від англійського слова compliance (у перекладі – згода, 
відповідність) [2]. Ряд авторів уважають, що комплаєнс – це вид професійної 
діяльності переважно в банківській сфері, спрямований на забезпечення 
спроможності банку функціонувати відповідно до визначених стандартів, 
правил поведінки та управління конфліктами інтересів. Комплаєнс – це процес 
управління комплаєнс-ризиками [3]. Ефективне управління ризиками будується 
на трьох основах: «виявлення» (вміння ідентифікувати ризики), 
«попередження» (контроль ризиків) і «реагування» (уміння правильно діяти в 
певних ситуаціях). Будь-які контрольні функції мають своєю метою зниження 
ймовірності виникнення будь-якого ризику і / чи пом'якшення наслідків його 
реалізації. Мінімізація наслідків часто виражається в тому, що співробітники 
організації знають, що вони будуть робити при реалізації ризику і як вони 
продовжать свою діяльність. У зв'язку з цим необхідно вживати комплексні 
заходи по розробці механізмів, за допомогою яких можна звести до мінімуму 
ризик залучення компанії в процеси, які можуть обернутися для неї не тільки 
фінансовими втратами, але і втратою довіри з боку суспільства в особі 
регулюючих органів, інвесторів, партнерів, акціонерів, клієнтів і т. д. Ідея 
створення одного з таких механізмів виникла порівняно недавно і отримала 
назву «комплаєнс». 

 
 

Рис. 1. Розкриття поняття «комплаєнс» [2] 
Термін «комплаєнс» означає систему захисту бізнесу і його акціонерів від 

зовнішньої корупції, зловживань та неефективного управління організацією з 
боку її топ-менеджерів, а також здатність діяти у відповідності з інструкціями, 
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правилами і спеціальними вимогами [2]. Поняття «комплаєнс» запозичено із 
Закону США «Про корупційну діяльність за кордоном» і подібних законів  
інших країн. Однак, під цим терміном розуміють усі дії, які суб'єкти права 
зобов'язані здійснювати відповідно до вимог всього спектру чинного 
законодавства. (рис.1). 

Незважаючи на те, що українське антикорупційне законодавство дає всі 
підстави для того, щоб приділяти комплаєнсу належну увагу, сьогодні він 
сприймається серйозно лише дочірніми компаніями групи, на яку поширюється 
дія FCPA/UKBA. 

Комплаєнс-система — це комплекс вбудованих в бізнес-процеси компанії 
видів контролю в розрізі людей, технічних засобів і документів, встановлених 
для дотримання зовнішніх і внутрішніх нормативів і вимог. Комплаєнс 
незалежно від ставлення до нього власників і топ-менеджерів компанії ніколи 
не буває нульовим. При створенні будь-якого підприємства формуються 
установчі документи, а це і є появою перших правил.  

 

 
Рис. 2. Вимоги до комплаєнс-програми 

Прикладом реально працюючої ефективної комплаєнс-системи може бути 
Siemens Business Conduct Guidelines - система розроблена компанією Siemens 
(рис.3).  

Практика показує, що комплаєнс-документи компаній, навіть якщо вони 
існують, — це найчастіше загальне керівництво для всіх працівників, 
включаючи робітників. Але для виконання належним чином їхніх положень 
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рекомендується розробити комплексний план дій з реалізації антикорупційних 
правил спеціально для всього персоналу: від вищого керівництва до 
некваліфікованих робітників (програма). Комплаєнс-програму для певної 
компанії доцільно розробляти з урахуванням специфіки її діяльності, 
потенційних корупційних ризиків і низки інших чинників. Проте, можна 
виділити кілька елементів програми, які можуть бути застосовані практично 
для будь-якої компанії, у їх числі — призначення комплаєнс-фахівців на рівні 
корпоративних та трудових правовідносин; визначення категорій працівників, 
найбільш схильних до корупційних ризиків; укладання письмових трудових 
договорів, що містять антикорупційні положення; встановлення внутрішніх 
процедур для розслідування інформації про корупційні дії працівників (рис.2). 

 
Рис.3. Програма Siemens Business Conduct Guidelines (складено на основі 

http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/business_conduct_guidelines_e.pdf) 
Існує ряд стандартних комплаєнс-політик, які незалежно від географії та / 

або специфіки діяльності в тій чи іншій мірі традиційно застосовуються в 
більшості організацій (рис.4).  

Існують різні думки щодо організації комплаєнс-контроля на 
підприємстві. Одні автори вважають, що це має бути відокремлений підрозділ, 
інші, що це має бути в компетенції юридичного або економічного відділу.  На  
думку авторів, для ефективного функціонування комплаєнс можуть виконувати 
внутрішні комплаєнс-аудитори. Це фахівці, які володіють достатніми 
юридичними і економічними знаннями та мають доступ до оперативної 
аналітичної інформації. Наявність цих якостей дозволить ефективно 
реалізовувати комплаєнс-програму, яка буде не тільки мінімізувати ризики, але 
й генерувати прибуток. На сьогодні ми бачимо брак кваліфікованих комплаєнс-
фахівців. Комплаєнс-аудитор, крім знань і розуміння антикорупційного 
законодавства країни, повинен поєднувати в собі навички юриста, психолога, 
спікера, аудитора і не в останню чергу — менеджера. 
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Рис. 4. Загальноприйняті комплаєнс-політики [7] 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Працюючи у 
відповідності з наведеними вище аспектами, організації вибудовують не тільки 
надійний комплаєнс-процес, знижуючи свої репутаційні ризики, але й 
одночасно полегшують роботу з міжнародними контрагентами, оскільки в 
числі вимог при встановленні партнерських відносин все частіше зустрічається 
наявність політик і організації процесу комплаєнс, що відповідає провідним 
світовим практикам. Щодо українського ринку, то, у зв'язку з інтеграцією 
українського бізнесу в світову економіку, очевидна необхідність належного 
відображення провідних світових комплаєнс-практик в правилах та процедурах 
місцевих організацій. Дотримання основних принципів комплаєнс та їх 
ефективна реалізація ведуть до встановлення принципу справедливості у 
відносинах між учасниками ринку, мінімізації правових і репутаційних ризиків, 
а також безпосередньо впливають на успіх і цілісність самої організації та 
благополуччя її персоналу, що в підсумку підвищує ефективність бізнесу. 
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РЕСУРСНЕ «САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ЯК ЕЛЕМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ 
ПО ОВЕРДРАФТУ 

 
РЕСУРСНОЕ «САМООБЕСПЕЧЕНИЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ 

КРЕДИТОВАНИЯ ПО ОВЕРДРАФТУ 
 

RESOURCES “SELF” AS ELEMENT FOR OVERDRAFT LOANS 
 

Розглянуто метод ресурсного «самозабезпечення» при кредитуванні по системі 
«овердрафт» з метою ефективного планування банківської діяльності.  

Ключові слова: овердрафт, банк, кредитування, ресурси, активи, пасиви. 
 
Рассмотрено применение метода ресурсного «самообеспечения» для кредитования 

по системе «оверрдрафт» с целью эффективного планирования банковской деятельности. 
Ключевые слова: овердрафт, банк, кредитование, ресурсы, активы, пассивы. 
 
The methods of the resource “self-sufficiency” in lending by the “overrdraft” for the 

effective planning of banking activities. 
Key words: overdrafts , bank loans, resources , assets, liabilities. 
 
Постановка проблеми. Кредитування за овердрафтом, як юридичних так 

і фізичних осіб (у т.ч. із застосуванням пластикових карток), є поширеною 
позичкової операцією в практиці вітчизняних банків і досить повно висвітлено 
в спеціальній літературі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню основних 
аспектів складної і багатопланової проблеми банківського капіталу присвячені 
праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних економістів: Е.Н. 
Василишена, А.П. Вожжова, Н.Е. Грязнової, О.Д. Дзюблюка, Н.Е. Егорової, 
Т.Д. Косової, Ю.Є.Лютого, А.М. Мороза, Л.О. Омелянович, О.О. Папаіки, А.М. 
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Поддерьогіна, М.І. Савлука, Дж.Ф. Синки, В.М. Усоскіна, Т.Дж. Уотшема, та 
інших. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Однак при розгляді 
процедури даного методу кредитування не розкривається механізм взаємодії 
залишків, що формуються при цьому у вигляді поточних пасивів і відповідних 
активів.  

Метою статті є висвітлення проблеми оцінки обсягу банківських 
ресурсів, необхідних для забезпечення портфеля кредитування за овердрафтом 
що у свою чергу, значною мірою визначається «самокредитуванням» клієнтів. 

Результати дослідження. Кредитування за системою «овердрафт», або 
кредитування за овердрафтом, припускає використання клієнтом позикових 
коштів банку понад залишком коштів на його рахунку в межах визначеної 
договором кредитування суми (ліміту кредитування), з метою забезпечення 
фінансування поповнення оборотних коштів протягом визначеного договором 
строку. У банківській практиці позичальник має право здійснювати платежі без 
попереднього повідомлення банку надаючи платіжні доручення, або з 
попереднім повідомленням у письмовій формі за один день до сплати 
пред'явлених платіжних документів. Кошти, що надходять на рахунок, 
спрямовуються на погашення позичкової заборгованості. Таке погашення 
проводиться автоматично до закриття операційного дня [1].  

Кредитування за «овердрафтом» набуло широкого поширення внаслідок 
наявності переваг, як для клієнтів, так і для банку. Для клієнта кредит стає 
доступним по мірі виникнення потреби в коштах, при цьому оплата за 
використання позикових коштів проводиться не за величиною встановленого 
ліміту, а за фактичною величиною позичкової заборгованості. Кредитування 
значно розширює можливості фінансування поточної діяльності підприємств і 
дає можливість управляти величиною позичкової заборгованості і платні за 
користування позиковими коштами.  

Розгляд процесу акумуляції банком коштів і трансформації їх в ресурси 
вимагає дослідження формування банківських ресурсів і в процесі 
кредитування за овердрафтом. Необхідно відзначити, що рішення поставленої 
задачі обумовлено потребою банківської практики.  

Випадковий характер формування сумарної величини позичкової 
заборгованості з кредитування за овердрафтом клієнтів робить проблематичним 
прогнозування величини банківських ресурсів. Для цього були досліджені 
процеси формування позичкової заборгованості та залишків на овердрафтних 
рахунках клієнтів з отриманням відповідних кількісних залежностей як 
результат взаємодії цих двох потоків.  

Перевищення надходжень над використанням коштів банку призводить 
до формування залишків на поточному рахунку клієнта (кредитовий залишок 
на рахунку).  

Банку вигідно кредитування за овердрафтом тому, що по всій сукупності 
клієнтів, які кредитуються за овердрафтом, створюється стійка база для 
отримання доходів. Однак кредитування за овердрафтом висуває особливі 
вимоги до банку стосовно формування ресурсів. У будь-який момент кожен з 
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клієнтів може пред'явити до оплати платіжні документи в межах всього ліміту. 
Це вимагає підвищеної уваги до стану кореспондентського рахунку банку, з 
метою виконання без затримок взятих на себе банком зобов'язань. Теоретично 
всі клієнти можуть одночасно скористатися кредитом і пред'явити до оплати 
документи в межах суми всіх індивідуальних лімітів.  

Формування залишків на поточних рахунках та позикової заборгованості 
носить імовірнісний характер і при достатній кількості клієнтів, що 
кредитуються, можна з достатньою точністю стверджувати, що завжди 
фактичний рівень позичкової заборгованості буде менше сумарної величини 
встановлених лімітів кредитування за клієнтськими рахунками. Фактична 
позичкова заборгованість визначає реальну потребу банку в ресурсах для 
забезпечення потреби всіх його клієнтів, що кредитуються за овердрафтом, в 
межах сумарного ліміту. Необхідність оцінки цього рівня визначає значущість 
дослідження та його актуальність для практичної діяльності банків.  

У їх складі формування поточних пасивів банків як сукупності депозитів 
до запитання на поточних рахунках клієнтів виділяється умовно-постійна 
частина (ТПconst), величина якої визначається залежністю: 

n3σnm
const

ТП                   (1) 

Умовно-постійна складова поточних пасивів займає значну частину 
ресурсів комерційних банків, яка за своїми параметрами може бути віднесена 
до стабільних і керованих ресурсів в силу чого використовується для 
розміщення в термінові та довгострокові активи. При перекладі клієнтів на 
кредитування за овердрафтом формування залишків суттєво змінюється.  

Для спрощення розгляду даних процесів схема формування позикової 
заборгованості і сумарного ліміту представлена на рис. 1 [1]. 

t0

 
Рис. 1. Схематичне уявлення формування позичкової заборгованості 

клієнтів, що кредитують за овердрафтом 
 
Сумарний ліміт кредитування по системі овердрафт визначається як сума 

всіх лімітів, встановлених для відповідних позичкових рахунків: 

Судна заборгованність 

О  3 
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n

1
i

limΣLim ,                                  (2) 

 
де  - сумарний ліміт для всіх (n) позичальників банку, що 

кредитуються за овердрафтом; 
ΣLim

i
lim  - Ліміт кредитування, встановлений за i-м рахунком. 

Величини щоденної заборгованості за окремим клієнтського рахунку 
розподіляються як випадкові величини відповідно по нормальному або 
близьким до нього законам розподілу.  

У середньому перевищення сумарного ліміту над фактичною позичковою 
заборгованістю складе: 

 оmlimnоmnlimnоMΣLim               (3) 

Володіння даних функціональних залежностей дає можливість: 
 - прогнозувати рівень необхідних ресурсів для забезпечення 

кредитування за овердрафтом; 
 - прогнозувати з достатньою ймовірністю доходи від даного виду 

кредитування.  
Однак за сукупністю клієнтів, що кредитуються за овердрафтом, 

положення змінюється. При достатній їх кількості одночасно формуються 
поточні пасиви з умовно-постійної і змінної складовими і сукупна позичкова 
заборгованість також з умовно-постійної і змінної складовими.  

Якщо ж, то позичкова заборгованість постійно перевищує відповідні 
поточні пасиви і можна говорити про відсутність самозабезпечення і 
необхідності постійного залучення для кредитування клієнтів за овердрафтом 
інших видів банківських ресурсів.  

Таким чином, рівень самокредитування можна визначити у відносному 
вираженні відповідним коефіцієнтом: 

ТА

ТП

М

М
с/оК   ,                                                  (4) 

 де КС/О – коефіцієнт самозабезпечення при кредитуванні за 
овердрафтом.  

Абсолютна величина самозабезпечення визначається значенням 
математичного очікування потоку нетто. При цьому гарантований рівень 
самокредитування визначається умовно-постійною частиною цього потоку. 
Негативні значення цих параметрів свідчать про те, що середня величина 
сумарної заборгованості на розглянутому періоді перевищує середні значення 
поточних пасивів, що говорить про необхідність залучення додаткових ресурсів 
для забезпечення потреби в позикових коштах клієнтів, що кредитуються за 
овердрафтом.  

В результаті розгляду формування позикової заборгованості і поточних 
пасивів як сукупності залишків по рахунках при кредитуванні за овердрафтом 
можна відзначити, що при цьому можливе формування ресурсів у вигляді 
поточних пасивів, рівень яких характеризується значеннями коефіцієнта 
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самозабезпечення, а абсолютна величина самозабезпечення визначається 
математичним очікуванням потоку нетто. Ці параметри можуть бути отримані 
аналітичним підрозділом банку шляхом комп'ютерної обробки інформації, що 
формується за рахунками клієнтів без особливих труднощів. У результаті 
аналізу фактичних даних встановлено, що коефіцієнт самокредитування 
залежить від специфіки клієнтської бази різних банків і відрізняється в 
кожному банку протягом різних періодів [2].  

Висновки та пропозиції. Застосування розглянутого методу позитивно 
зарекомендувало себе при аналізі результатів кредитування за овердрафтом та 
оцінці ефективності кредитування, а також при оцінці необхідного рівня 
банківських ресурсів для кредитування по овердрафту, що допомагає більш 
обґрунтовано підходити до планування банківської діяльності в частині 
управління як пасивами, так і активами.  

Дослідження в даній області є складовою частиною теорії трансформації 
банківських ресурсів та науково - обґрунтованого підходу до формування 
портфеля активів банку на основі прогнозування як формування пасивів, так і 
забезпечення ними відповідних активів. 
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У статті пропонується перелік заходів по вдосконаленню механізмів регіонального 

реформування, що дасть можливість Україні  сформувати європейську систему 
регіонального управління. Місцеве самоврядування має стати правом і гарантованою 
законом можливістю жителів громад, органів місцевого самоврядування самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  
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В статье предлагается перечень мероприятий по совершенствованию механизмов 

регионального реформирования, что позволит Украине сформировать европейскую систему 
регионального управления. Местное самоуправление должно стать правом и 
гарантированной законом возможностью жителей общин, органов местного 
самоуправления самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах 
Конституции и законов Украины. 
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The article offers a list of measures to improve the mechanisms of regional reforms which 

will enable Ukraine to form a regional system of European governance. Local government should 
be guaranteed by law the right and the ability of residents of communities and local governments to 
decide local issues within the Constitution and laws of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Механізми для здійснення адміністративно-

територіальної реформи в Україні є застарілими, тому неефективність дій може 
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спричинити до компроментації ідеї створення реального місцевого 
самоврядування, або ж плодами реформи скористаються тільки ділки,які 
сьогодні рвуться до влади через місцеві вибори з бажанням закріпити свій 
статус регіонального управлінця. Не дивлячись на проведені заходи по 
реформуванню територій, існує небезпека створення незалежних  регіональних 
територій у вигляді «феодальних князівств», і це дуже небезпечно для України. 
Верховна Рада України 31.08.2015 року прийняла в першому читанні Закон 
України «Про внесення змін до Конституції України», що викликало масу 
запитань до можливості їх реалізації в такому контексті та привело до 
громадської непокори та загибелі людей. 

Згідно теорії та іноземного досвіду, під час реформи системи 
територіального управління має відбутися перерозподіл повноважень між 
центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування на користь останніх з метою наближення надання 
адміністративних та громадських послуг безпосередньо до їх споживачів, а 
також розвантаження центральних органів виконавчої влади від невластивих 
для них функцій оперативного господарського та соціального управління і 
створення умов для проведення більш ефективної політики у вирішенні питань 
загальнодержавного значення, здійснення цілеспрямованої стратегії соціально-
економічного розвитку країни, яка забезпечила б конкурентні переваги нашої 
держави у міжнародному співтоваристві. 

Мета статті. Варто відзначити, що місцеве самоврядування є основою 
адміністративно-територіального устрою держави, а його механізм 
функціонування формується з врахуванням історичних, національних, 
географічних та інших особливостей держави. Основні ідеї місцевого 
самоврядування закріплені в Європейській Хартії місцевого самоврядування 
1985 року. Зміст місцевого самоврядування полягає в гарантуванні державою 
права та реальної здатності територіальних спільнот громадян (жителів) та 
обраних ними представницьких органів вирішувати самостійно певне коло 
питань, діючи в межах Конституції і законів відповідної держави, і це 
декларується в прийнятих законах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх Концепція 
місцевого самоврядування, відповідно до положень Європейській Хартії, 
передбачає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах 
закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних 
справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. 

Для цього, відповідно до норм статті 9 Європейської Хартії, місцева влада 
має право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні 
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх 
повноважень. Обсяг фінансових ресурсів місцевої влади відповідає функціям, 
передбаченим Конституцією або законом. Фінансові системи, які формують 
підґрунтя ресурсів місцевого самоврядування, повинні мати достатній рівень 
диверсифікованості, тобто передбачати різноманітні джерела формування 
доходної бази. 
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Результати дослідження. В Україні з 1 січня 2015 року фактично 
запроваджена нова бюджетна модель, яка за очікуваннями повинна 
спрямовуватись на  забезпечення фінансової децентралізації, а саме збільшення 
обсягу фінансових ресурсів у розпорядженні органів місцевого 
самоврядування, формування фінансово спроможних територіальних громад, 
підвищення рівня фінансування власних та делегованих повноважень 
адміністративно-територіальних утворень. 

Насправді ж, фінансові можливості бюджетів базових адміністративно-
територіальних утворень були суттєво зменшені, а самі бюджети місцевого 
самоврядування фактично позбавлені як основних видатків (на дошкільну та 
базову початкову освіту, культуру тощо), так і основного доходного джерела - 
податку на доходи фізичних осіб. В умовах нової моделі бюджети сіл, селищ та 
міст районного призначення фактично позбавлені будь-якої самостійності і 
поставлені у повну залежність від трансфертів із районних бюджетів, доходна 
база яких внаслідок бюджетної реформи дещо зросла. 

Належна низовій ланці бюджетної системи частка основного доходного 
джерела формування місцевих бюджетів - податку на доходи фізичних осіб –у 
розмірі 25 % з незрозумілих причин була вилучена і передана до найвищої 
ланки  - Державного бюджету України. Це дає підстави стверджувати, що 
насправді внаслідок бюджетної реформи відбувся зворотній задекларованому 
процес, а саме централізація бюджетних ресурсів, а фінансові стимули, що 
закладались для об'єднаних громад, без проведення адміністративно-
територіальної реформи так і залишились порожніми гаслами. В той же час, 
критерії вибору потенційних центрів об'єднаних територіальних громад (20-
25кілометрова відстань від структур базового рівня та наявність дороги з 
твердим покриттям) можуть призвести до погіршення доступності та якості 
надаваних громадянам публічних послуг. Приміром, як забезпечити 
максимальні 30 хвилин часу школярам для відвідування навчального закладу в 
новому центрі громади? Адже проста наявність дороги з твердим покриттям ні 
про що не свідчить. За словами міністра інфраструктури, 97% доріг у країні 
перебувають у незадовільному стані.  

Більше того, необхідний комплекс робіт зі встановлення легітимних меж 
майбутніх об'єднаних територіальних громад. Адже сьогодні в юрисдикції рад 
територіальних громад перебувають лише землі населених пунктів. Для 
забезпечення повсюдності місцевого самоврядування треба передати в цю 
юрисдикцію прилеглі сільськогосподарські землі. Але тоді постає необхідність 
територіального розмежування юрисдикції цих утворень та рад сусідніх 
міських поселень. А сьогодні тільки дві п'ятих міст обласного і чверть — 
районного значення мають юридично оформлені межі. 

Відповідно, сільські (селищні) ради не можуть повністю розраховувати на 
наявні доходні джерела, оскільки порядок адміністрування відповідних форм 
оподаткування належним чином не визначений, а фіскальний потенціал оцінити 
досить складно. При цьому, як показує практика, рівень адміністрування 
місцевих податків є досить низьким, внаслідок недостатньої зацікавленості 
фіскальної служби у їх належному справлянні (на відміну від податків, що 
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формують державний бюджет) та ускладненому механізмі адміністрування 
(відсутності належних реєстрів з інформацією, необхідною для організації 
податкового процесу).  

Варто наголосити, що бюджетна реформа мала здійснюватись у 
безпосередній ув’язці із адміністративно-територіальною реформою. Причому 
остання повинна була відбутись першою, створивши належне підґрунтя для 
об’єднання територіальних громад, доходна база яких, відповідно до норм 
Бюджетного кодексу України, вигідно вирізняється від «необ’єднаних» (ПДФО 
у них лишається 60 %).  

Проте скористатись перевагами об’єднання у 2015 році органи місцевого 
самоврядування не зможуть при всьому бажанні – належне правове підґрунтя 
для відповідних процесів відсутнє, не прийняті відповідні законодавчі акти, які 
б забезпечили можливість функціонування об’єднаних громад. Більше того, в 
державі поки не сформовано навіть концептуальних підходів щодо проведення 
адміністративно-територіальної реформи.  

Перехідними положеннями Бюджетного кодексу України передбачається 
фінансування відповідних повноважень органів місцевого самоврядування 
базового рівня (дошкільна освіта, утримання закладів культури тощо) за 
рахунок міжбюджетних трансфертів з районних бюджетів. Формально, 
сільським (селищним) бюджетам відповідні витрати можуть бути компенсовані 
із районних бюджетів. 

Проте, з одного боку, це суперечить базовим принципам функціонування 
бюджетної системи України, окрема принципам: збалансованості, 
самостійності, субсидіарності, справедливості і неупередженості. З іншого 
боку, всі видатки, які будуть компенсуватись за рахунок трансфертів із 
районних бюджетів, необхідно буде узгоджувати із відповідними органами 
влади і при цьому немає повної впевненості, що у районних бюджетів не 
виникне проблем із наданням таких трансфертів (навіть по технічних 
причинах). 

Фактично, в даний час, соціально-економічним розвитком, наданням 
соціальних (громадських) послуг населенню на місцевому рівні (села,селища, 
міста районного значення) фактично опікуються районні державні 
адміністрації. Це відбувається як у відповідності до встановленнх Законом 
України «Про місцеві державні адміністрації» повноважень, так і шляхом 
делегування сільськими, селищними і а міськими радами своїх власних 
повноважень районним радам (а відтак райдержадміністраціям). Таке 
«добровільне» делегування  своїх власних повноважень роблять органи 
місцевого самоврядування  базового рівня повністю підконтрольними район-
ним  об ’єднанням  та залишаються залежними від особистих стосунків з їх 
головами. 

Надзвичайно гострою проблемою е 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 «Про 
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місцеве самоврядування в Україні» містить 67 власних повноважень 
виконавчих органів рад, а делегованих аж 80. 

В зв’язку з зазначеним,викликає занепокоєність окремі положення 
нещодавно прийнятого Закону України «Про засади державної регіональної 
політики» де, по-суті, пропонується створення окремого органу,який буде 
займатись цим питанням і це є помилка,яка має бути виправлена терміново, а 
також Методика формування спроможних територіальних громад , що 
затверджена Постановою КМУ від 08.04.2015р.№214, яка не визначає 
механізми фінансового забезпечення територіальних громад, і по-суті, 
побудована на «старих» повноваженнях.  

Крім цього, Закон України «Про  засади державної  регіональної 
політики» передбачає повноваження  органів місцевого самоврядування  та 
районних і обласних рад  у сфері регіональної політики, а потрібні конкретні 
повноваження , які забезпечать розвиток територій.  

Крім цього, демократизація процесу управління економічним розвитком 
передбачає значне обмеження втручання органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в господарську діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності, створення умов для широкого залучення бізнесу та третього сектору 
до надання послуг у сфері життєзабезпечення громадян у місцях їх проживання. 
налагодження партнерських стосунків між органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування - з одного боку та діловими колами і 
громадськими організаціями,- з іншого, у сфері забезпечення місцевого і 
регіонального розвитку.  

Результати проведених заходів, які проводяться у відповідності до Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України(щодо 
міжбюджетних відносин),засвідчує , що  у структурі доходної частини місцевих 
бюджетів в Україні частка міжбюджетних трансфертів має значну величину (до 
44 %), причому вона встановлює тенденцію до поступового зростання: з 1998 
року вона зросла з 14,3 % більш ніж у три рази. Для порівняння: в інших 
країнах частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів є набагато нижчою, 
наприклад, у Румунії – 10,8 %, Словаччині – 19,0 %, Словенії – 20,9 %, Латвії – 
28,1 %. 

Разом з тим, поряд зі збільшенням частки міжбюджетних трансфертів у 
вигляді дотацій та субвенцій знижувалась частка власних податкових 
надходжень від місцевих податків: з 74,8 % у 1998 році до 43,3 % у 2010 році, 
що також не сприяло зміцненню фінансової самостійності місцевого 
самоврядування. 

Відтак, власними податковими надходження місцевих бюджетів 
забезпечується трохи більше 50 % видатків, можливість фінансування інших 
видатків залишається непрогнозованою і залежить від центральних органів 
виконавчої влади, від обсягу наданих трансфертів. Це спричиняє 
неефективність використання бюджетних коштів, недостатність обсягу 
фінансування окремих видаткових повноважень, накопичення заборгованості 
по соціальних виплатах, виникнення утриманських настроїв у органів місцевого 
самоврядування, які проявляються у відсутності відповідних стимулів для 
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збільшення податкових надходжень у відповідні місцеві бюджети. Через 
вказану неефективну бюджетну політику в Україні зростає кількість місцевих 
бюджетів, які отримують дотації вирівнювання (базові дотації) із Державного 
бюджету, перетворюючись тим самим на бюджетних реципієнтів. 

В чинній редакції Бюджетного кодексу України передбачені, як різновид 
міжбюджетних трансфертів, реверсні дотації, які полягають у вилученні 
надпланових податкових надходжень місцевих бюджетів в Державний бюджет 
України, зокрема, для субсидіювання інших територіальних громад-
реципієнтів. Це в свою чергу, виступає дестимулюючим фактором для 
збільшення податкових надходжень від відповідних місцевих податків, які 
можуть використовувати для задоволення нагальних соціальних, 
інфраструктурних інфраструктурних або фінансово-економічних проблем 
певної територіальної громади.  

Таким чином, залишається проблема створення ефективної системи 
територіальної організації влади,яка дозволила б значно підвищити якість 
адміністративних та  громадських послуг, що надаються населенню на 
регіональному та місцевому територіальних рівнях, наблизити їх до  
європейських стандартів вимагає системного підходу при вирішенні низки 
завдань. 

По-перше, слід чітко визначити, які питання належать до сфери  
місцевого самоврядування. Необхідно у законодавчому порядку розмежувати 
поняття «повноваження виконавчої влади (органу виконавчої влади)», 
«повноваження виконавчої влади місцевого самоврядування». При цьому, до 
повноважень виконавчої влади мають бути віднесені повноваження, наслідки 
виконання яких (в першу чергу - правові, організаційні та соціально-
економічні) пов’язані з інтересами населення України в цілому, тоді, як 
наслідки виконання повноважень  місцевого самоврядування спрямовані на 
безпосереднє забезпечення  життєдіяльності територіальної громади та 
пов’язані з наданням громадських послуг її членам. 

Законодавство має чітко визначати предмет відання та повноваження 
територіальних громад,у тому числі і виключні. Зокрема, на цьому рівні для 
забезпечення принципу територіальності місцевого самоврядування(тобто 
розповсюдження  юрисдикції територіальної громади на всю територію 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці) ,необхідно  наділення 
органів місцевого самоврядування функціями публічної влади з відповідними 
повноваженнями з наданням всього спектра управлінських (розпорядчих) 
послуг і громадянам і юридичним особам. При визначенні обсягу повноважень 
цих органів місцевого самоврядування необхідно розглянути питання порядку 
розпорядження природними ресурсами в межах адміністративної одиниці та 
передачі до їх відання загальноосвітніх навчальних закладів. 

По-третє, дотримання принципів децентралізації державного управління і 
субсидіарності передбачає формування компетенції органів виконавчої влади та 
виконавчої влади  місцевою самоврядування знизу догори, тобто, починаючи з 
базового рівня до відання місцевого самоврядування слід віднести всі публічні 
справи, які спроможна вирішувати територіальна громада та її органи місцевого 
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самоврядування. Відповідно, до компетенції органів місцевого самоврядування 
більш високого територіального рівня мають бути віднесені лише ті питання, 
які зачіпають інтереси населення району, області в цілому або не можуть бути 
вирішені на первинному рівні, а до компетенції органів виконавчої влади 
включаються питання, які вимагають централізованого керівництва, виходять 
за межі можливостей органів місцевого самоврядування або не відповідають їх 
завданням та функціям. 

При цьому розподіл повноважень між органами місцевого са-
моврядування різних рівнів запропоновано здійснюватися таким чином, щоб, з 
одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішення до 
громадянина, а з другого - ці органи мають володіти організаційними, 
матеріальними та фінансовими ресурсами, що забезпечують обсяг та якість 
соціальних послуг, які надаються населенню відповідно до загальнодержавних 
соціальних стандартів. Повноваження районних і обласних рад територіальних 
громад та їх об’єднань доцільно затвердити окремо в Законі. Потребують 
окремого законодавчого визначення поняття: регіональна власність, регіональні 
фінанси, регіональні бюджети, регіональні податки тощо 

IIо-четверте, слід законодавчо визначити принципи, умови та порядок 
делегування окремих повноважень органів виконавчої |влади органам місцевого 
самоврядування, форми і критерії контролю за виконанням делегованих 
повноважень, а також відповідальність органів виконавчої влади га місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб за невиконання або неналежне виконання 
делегованих повноважень. Необхідно розробити порядок фінансового, 
матеріального та іншого ресурсного забезпечення виконання органами 
місцевого самоврядування делегованих їм окремих повноважень органів 
виконавчої влади. 

По п'яте, для кожного рівня органів місцевого самоврядування  та 
місцевих органів виконавчої влади закон обов'язково має встановити перелік 
повноважень, які не можуть бути вилучені, передані або делеговані іншим 
органам (виключні повноваження). 

По-шосте, потребує перегляду статус добровільних об’єднань органів 
місцевого самоврядування, підвищення їх ролі як представників територіальних 
громад у їх взаємовідносинах з органами державної влади.  

Невід’ємною складовою реформування системи територіальної 
організації влади та системи .місцевого самоврядування є кардинальне 
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування та 
вдосконалення ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку.  

У першочерговому порядку до площини практичного розв'язання мають 
бути віднесені такі проблеми: 

 завершення процесів розмежування об’єктів права державної та 
комунальної власності протягом найближчих двох-трьох років; 

 законодавче врегулювання статусу об’єктів права комунальної власності 
та об’єктів спільної власності територіальних громад; 

 запровадження власності спільнот жителів областей та районів як 
різновиду комунальної власності територіальних громад; 
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 розмежування земель, що перебувають у державній власності, га земель, 
що передані до комунальної власності; 

 визначення статусу обласних та районних бюджетів як бюджетів 
місцевого самоврядування. Запровадження обласних та районних 
бюджетів місцевих державних адміністрацій як складових Державного 
бюджету України; 

 зміна порядку формування обласних і районних бюджетів місцевого 
самоврядування шляхом переведення їх на власну дохідну базу; 

 зміцнення ролі місцевих податків і зборів шляхом проведення 
відповідних податкових реформ та віднесення до місцевих податків: 
податку на нерухомість, податку на землю, а також частини податку з 
доходів фізичних осіб з одночасним скороченням чисельності місцевих 
зборів; 

 запровадження механізму заінтересованості органів місцевого 
самоврядування у збільшенні надходжень доходів до Державного 
бюджету України на відповідних територіях шляхом зарахування 50% 
понад планових доходів до цього бюджету на збільшення доходної бази 
відповідних місцевих бюджетів; 

 зміцнення місцевих бюджетів розвитку, припинення практики проїдання 
коштів місцевих бюджетів лише на поточні потреби. 
Все це вимагає проведення системної політичної реформи, яка буде  

передбачати створення нового за функціями Кабінету Міністрів України, який 
відповідав би стандартам демократичної правової держави, потребам 
адміністративно-територіальної реформи та запитам кожного громадянина. У 
цей же термін повинно бути проведене чітке розмежування функцій між 
центральними, регіональними і місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування стосовно питань бюджету, власності, 
управління територіями та механізму надання суспільних послуг (ці питання 
унормовані в положеннях про міністерства та державні комітети, законах та по-
становах Кабінету Міністрів України, наказах та інших нормативних актах 
центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій). 
Все це треба відкоригувати відповідно до єдиних вимог та концептуальних 
засад проведення адміністративної реформи. Крім цього, складовими 
адміністративно- територіальної реформи мають стати галузеві реформи. 

Слід пам’ятати, що досвід проведення адміністративної реформи у 
Польщі свідчить: рівень демократизації суспільства залежить від бажання та 
спроможності держави до самообмеження своїх владних повноважень. 

Основним завданням реформи адміністративно-територіального устрою 
стає формування реально спроможної, забезпеченої необхідними фінансовими, 
матеріальними, людськими ресурсами базової самоврядної і, одночасно, 
адміністративно-територіальної одиниці - сільської, селищної та міської 
громади. Зазначені складові: ресурсна спроможність, організаційно-правовий 
рівень можливостей самостійного здійснення самоврядування та його адмініст-
ративно-територіальна основа - в комплексі визначають критерії створення 
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дієздатної громади. 
На жаль, прийнятий Закон України «Про формування спроможних 

громад» дає загальні основи їх вирішення  без надання механізмів фінансового  
та матеріального забезпечення  і обмежуються затвердженням плану соціально-
економічного розвитку територій без визначення  конкретних нормативів. 

Послідовність дій при проведенні адміністративно-територіальної 
реформи мають бути такими: 

1.Встановити  засади і терміни проведення адміністративної та 
адміністративно-територіальної реформи.  

Кабінету Міністрів України провести, відповідно до вимог цього закону, 
перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 

Перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мають відбутися 
шляхом прийняття змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про центральні органи виконавчої влади» «Про місцеві органи виконавчої 
влади» (щоб дати можливість внести зміни до нормативно-правових актів з 
питань визначення повноважень та порядку (процедури) надання 
адміністративних (управлінських) послуг та нових  редакцій закону  «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та відповідні зміни до Конституції України. 

2.Затвердження сільських, селищних, міських громад, як первинної ланки 
адміністративно-територіальних одиниць, має надати підстави для формування 
нового адміністративно-територіального устрою країни. Для цього необхідно 
провести протягом 2016 року обстеження соціально-економічного, 
фінансового, матеріального стану адміністративно-територіальних одиниць всіх 
рівнів. За його результатами скласти інвентарні списки функціонуючих 
комунальних установ, підприємств на території кожної адміністративно-
територіальної одиниці та фактичного обсягу видатків місцевих бюджетів  на 
утримання кожної з них (з врахуванням необхідних коштів на зарплату, 
житлово-комунальне забезпечення та утримання). 

Розробити та  затвердити Кабінетом Міністрів України економічні, 
фінансові,демографічні та інші критерії формування самоврядних 
територіальних громад та районів, які здатні забезпечити виконання 
повноважень місцевого самоврядування в повному об’ємі. Як можливий 
варіант, затвердження цих критеріїв провести як закон України «Про порядок 
вирішення питань адміністративно-територіального устрою України». 

3.Розробити на основі цих критеріїв декілька моделей трансформації  
існуючого адміністративно-територіального устрою базового та районного 
рівнів. З врахуванням думки населення, затвердження оптимального варіанту 
адміністративних меж територіальних громад та районів (з винесенням їх на 
місцевість) з реєстрацією по кожній із них переліків бюджетних установ, що 
надають громадські послуги населенню. Формула розподілу  міжбюджетних 
бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання)має бути орієнтована на 
наявність у межах села, селища,міста по одній бюджетній установі в різних 
сферах життєзабезпечення (одна школа, один дитсадок, один клуб,тощо) за 
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потребою і згодою громадян за можливості їх фінансування. 
При цьому слід пам’ятати про необхідність формування збалансованих 

місцевих бюджетів територіальних громад. 
   Для недопущення закриття цих закладів в перший рік за відсутності 

таких, пропонується на деякий час відмовитися від формальної процедури 
вирівнювати Замість цього необхідно для кожної із новоутворених сільських 
селищних, міських громад розрахувати мінімальний місцевий бюджет (у 
частині видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів) як суму фактичних коштів, як витрачались на функціонування 
усіх бюджетних установ та комунальних підприємств на їх території (з 
врахуванням видатків на заробітну плату працівникам, поточних витрат на 
ремонт при мішень та обладнання, фактичні витрати на оплату житлово-
комунальних послуг). 

Процедуру вирівнювання за видатками і доходами місцевих бюджетів з 
кожною громадою доручити здійснювати безпосередньо Міністерству фінансів 
за узгодженням з кожною територіальною громадою. Подібну процедуру з 
визначення мінімальних розмірів бюджетів провести для новоутворених 
районів та міст-районів (які складаються з декількох населених пунктів - сіл. 
селищ, міст). 

Законодавче затвердження принципу, що рівень фінансового 
забезпечення місцевих бюджетів на надання громадських послуг населенню 
(видаткова частина місцевого бюджету, яка враховується при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів) ні за яких умов не буде нижча від рівня, 
зафіксованого під час проведення обстеження соціально-економічного стану 
всіх адміністративно-територіальннх одиниць. Це забезпечить необхідну 
підтримку здійснюваній реформі з боку громадськості, відносну самостійність 
органам місцевого самоврядування у формуванні місцевого бюджету, а вільне 
розпорядження доходами, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів, створить їм можливість суттєво впливати на якість 
надання громадських послуг жителям та направляти їх частину на розвиток. 

Затвердити нові принципи  визначення нових податкових повноважень та 
критерії вибору податків, які мають бути обов’язковим джерелом доходів 
місцевих бюджетів, а саме: 

 тягар податку має лягати на тих громадян, підприємства,які користуються  
послугами місцевого самоврядування незалежно від їх підпорядкованості; 

 місцеві податки мають бути такими, що не передбачають великих втрат 
на адміністрування; 

 надходження від місцевих податків і зборів мають бути якомога 
рівномірнішими серед місцевих бюджетів територіальної громади та їх 
об’єднань. 
Передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік необхідний 

обсяг субвенций місцевим бюджетам на проведення адміністративно-
територіальної реформи. 

Одночасно з поданням Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради 
України законопроекту щодо затвердження оптимальної моделі 
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адміністративно-територіального устрою (як проект Закону України «Про 
територіальний устрій України»), передбачити під час формування Державного 
бюджету на 2017 рік, дотації вирівнювання для кожної із новоутворених адмі-
ністративних одиниць, виходячи з розрахованого мінімального рівня місцевого 
бюджету (у частині видатків, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів), закріплення  перерозподілу повноважень між 
органами виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування у законах 
«Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої 
влади». (або «Про органи виконавчої влади») .  

Висновки та пропозиції. Таким чином, формування мережі 
адміністративно-територіальних одиниць повинно здійснюватися на засадах, 
коли громада, як адміністративно-територіальна одиниця, не повинна бути 
надто великою за кількістю населення, а навпаки,збережені всі поселення 
,головне завдання,що населення ,яке проживає в її межах становить 
територіальну громаду як соціальну спільність, має бути  об’єднана тільки 
спільними інтересами щодо питань, вирішення яких віднесено законом до 
відання місцевого самоврядування, із другого  боку - ця територія має бути в 
перспективі  достатньою з точки зору можливості ресурсного забезпечення 
завдань та повноважень місцевого самоврядування: формування комунальної 
власності та соціальної  інфраструктури, бюджету місцевого самоврядування, 
наявність людських ресурсів для формування представницьких та виконавчих 
органів місцевого самоврядування. На цій території мають перебувати об’єкти 
соціальної та комунальної інфраструктури, необхідні для виконання завдань 
місцевого самоврядування щодо надання  передбачених законом громадських 
послуг населенню. 

Не дивлячись на прийнятий Верховною Радою України  в першому 
читанні Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)», вищезазначені пропозиції практично не  враховані, а 
відповідним чином  мають бути прийняті відповідні законодавчі акти. 
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КАПІТАЛ І ВЛАСНІСТЬ: УЗГОДЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 
ОБЛІКОВО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 
КАПИТАЛ И СОБСТВЕННОСТЬ: СОГЛАСОВАННОСТЬ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕТНО-ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
 
CAPITAL AND OWNERSHIP: ACCOUNTING AND RECONCILIATION OF 

FCCJUNTING AND LEGAL CATEGORIES 
 
У статті проведено аналіз обліково-економічних надбань відносно сутності 

категорій «капітал» та «власність». Доведено, що на сьогодні відсутній єдиний 
концептуальний підхід до інтерпретації даних термінологічних понять. Обґрунтовано 
актуальність та необхідність дослідження капіталу з позиції власності. За результатами 
проведених досліджень встановлено та узгоджено взаємозв’язок категорій «капітал» і 
«власність». Згруповано статті пасиву балансу у відповідності до власників капіталу. 

Ключові слова: баланс, власність, власник, капітал, облік, пасив. 
 
В статье проведен анализ учетно-экономических вкладов относительно сущности 

категорий «капитал» и «собственность». Доказано, что на сегодня отсутствует единый 
концептуальный подход к интерпретации данных терминологических понятий. Обоснована 
актуальность и необходимость исследования капитала с позиции собственности. По 
результатам проведенных исследований установлена и согласована взаимосвязь категорий 
«капитал» и «собственность». Сгруппированы статьи пассива баланса в соответствии с 
владельцами капитала. 

Ключевые слова: баланс, собственность, владелец, капитал, учет, пассив. 
 
The article analyzes the accounting and economic achievements regarding the nature 

categories of «capital» and «property». It is proved that today there is no single conceptual 
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approach to data interpretation terminological concepts. The urgency and necessity of research 
from the perspective of capital property is justifyed. The results of the studies it’s found and agreed 
the relationship categories «capital» and «property». Article balance of liabilities are grouped 
according to the owners of capital. 

Key words: balance, property, owner, capital, accounting, liabilities. 
 
Постановка проблеми. Основою функціонування, здійснення 

виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання будь-яких форм 
власності являється капітал. Шлях формування даної актуальної, багатогранної 
категорії є досить тривалим. Протягом довгих років сутність дефініції 
формувалася, вдосконалювалася, збагачувалася науковими здобутками вчених. 
Проте однозначного універсального підходу до інтерпретації на сьогодні не 
сформовано і відбувається своєрідний конфлікт поглядів у представників 
наукового економічного світу відносно змістовного наповнення досліджуваної 
категорії.  

Значна кількість представників економічної думки розглядають капітал з 
позиції грошового, предметно-функціонального та соціально-економічного 
підходу. Вчені-обліковці інтерпретують дану категорію як власність, активи, 
об’єкт бухгалтерського обліку, предмет бухгалтерського обліку, джерело 
утворення майна суб’єкта господарювання, кредиторську заборгованість, 
основу бухгалтерського обліку, пасив та фонди. 

З огляду на означене, можна зробити висновок, що відбувається 
розпорошення наукових поглядів відносно змістовного наповнення категорії 
«капітал».  

Доцільно зазначити, що сучасний економічний простір характеризується  
наступними особливостями: виникнення та розвиток підприємств різних 
організаційно-правових форм власності; зміна типології суспільства (в 
сьогоднішньому постіндустріальному суспільстві ключові фактори 
виробництва доіндустріального та індустріального суспільства (земля, праця), 
поступово зайняли другорядну позицію, а першочергову посіли інформація та 
знання, важливими суб’єктами власності стали власники знать та інформації); 
обмеженість державного регулювання економічних відносин в процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств різних 
організаційно-правових форм власності; недосконалість законодавчо-
нормативного регулювання захисту інтересів власників капіталу (джерела 
формування майна суб’єктів господарювання); обмеженість ресурсного 
потенціалу суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм 
власності; негативний вплив інфляційних процесів на майнових стан 
підприємства та ін.  

В зв’язку з цим, виникає реальна необхідність розробки ефективних 
механізмів управління власністю. Власність являється важливою категорією 
наукового світу. Аналіз економічної літератури дозволяє зробити висновок, що  
феномен власності займає важливу позицію у розумінні категорії «капітал». 
Така взаємодія двох категорій вимагає змістовного наповнення категорії 
«капітал» з урахуванням відповідних аспектів правової категорії «власність». 
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Дана проблематика являється актуальною і невідкладною для 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розмірковуючи про сутність 
власності, доцільно акцентувати увагу, що значна кількість науковців 
ототожнює капітал з власністю. Вагомий внесок у теорію формування капіталу 
з позиції власності зробили такі вітчизняні вчені, як Ф.Ф. Бутинець,                 
О.М. Петрук, Н.І. Петренко, В.В. Сопко та ін. Їхні дослідження зосереджено на 
теоретичних, методологічних та практичних аспектах обліку капіталу 
(власності, пасиву). Опосередковано дану проблематику відображали в своїх 
наукових працях засновники юридичного напряму бухгалтерського обліку                 
А. Годефуа, Л. Батордон, М. де ла Порт, П. Гараньє. Питання сутності власності 
представлено в наукових доробках К. Маркса, Г. Гегеля, Е. Бем-Баверка,                 
Г.І. Башнянина, П.Ю. Лазура, В.С. Медведєва, Ю.В. Ніколенка, Г.М. Климка, 
В.П. Нестеренка, Л.О. Каніщенка та ін. Напрацювання вчених мають важливе 
науково-теоретичне значення в науковому світі.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на достатньо пильну увагу вчених до питань капіталу та власності 
виникає необхідність поглибленого розгляду досліджуваної проблематики з 
метою чіткого визначення взаємозв’язку між двома домінантними категоріями.  

Формулювання цілей статті. Мета написання статті полягає в 
встановленні взаємозв’язку між власністю і капіталом, доведенні актуальності 
та необхідності ототожнення капіталу з власністю.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен етап розвитку 
економіки, суспільства характеризується актуальністю застосування терміну 
«власність». На сьогодні власність являється базовою категорією різних наук 
(економіки, політичної економії, права, соціології). Значення власності в 
сучасному економічному соціумі полягає в створенні соціального середовища, 
в якому функціонує суспільне виробництво. Власність визначає умови 
поєднання робітника з засобами виробництва; відносини між людьми з приводу 
привласнення засобів і результатів виробництва; умови розпорядження й 
використання факторів виробництва [2]. 

З метою поглибленого розуміння власності проаналізуємо наукові підходи 
щодо її інтерпретації (табл. 1). 

Акцентуючи увагу на економічному аспекті досліджуваної дефініції 
доцільно зазначити, що колектив авторів в особі Г.І. Башнянина, П.Ю. Лазура,                 
В.С. Медведєва вважають, що власність, особливо на засоби виробництва, є 
основоположною економічною категорією. Саме вона визначає соціально-
економічну структуру суспільства, економічне й політичне становище класів, 
соціальних груп людей і взаємовідносини між ними, бо складає основу всіх 
виробничих відносин суспільства та визначає їхню сутність [2]. 

В.І. Лоскутов наголошує, що сучасна теорія власності виявилася 
насправді деградацією марксистської теорії [15]. На сьогодні розуміння 
власності характеризується деградацією тих знань, які виробила економічна 
наука до XIX ст., і зокрема, нерозумінням того, що власність є економічне 
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ставлення (або їх сукупність), яке не підкоряється довільним правовим 
позиціям політичної влади, а диктує їй свої вимоги [14]. 

Таблиця 1 
Узагальнення наукових підходів до інтерпретації дефініції «власність» 

Підхід Сутність дефініції «власність» 
Власність - відношення людини до її природних умов виробництва, як таких, що належать їй, як до своїх власних, 
як до передумов, що даються разом з її власним існуванням, що визначає її як вихідне виробниче відношення 
формації (К. Маркс) [1]. 
Власність - відношення людини до природи (Г. Гегель) [18]. П

ол
іт
ек
о 

но
м
іч
ни
й 

Власність - індивідуалістичне відношення людини до речі (Е. Бем-Баверк) [18]. 
Власність - складна система господарських відносин, які існують у виробництві. Ця система включає в себе такі 
групи відносин: а) відносини з приводу привласнення умов виробництва і його результатів; б) відносини 
господарського використання майна; в) економічні форми реалізації відносин власності [19]. 
Власність – це категорія, що виражає відносини між людьми в певних соціально-економічних умовах з приводу 
привласнення і використання об’єктів власності у процесі господарської діяльності з метою реалізації 
зацікавленості суб’єктів в отриманні доходу [30]. 

Е
ко
но
м
іч
ни
й 

Власність визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об’єктивно 
обумовлених, історично мінливих відносин між суб’єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, 
обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів. 
Сутність власності реалізується в площині взаємодії «людина-людина» [20]. 
Власність – складний, гостросоціальний, суперечливий процес, що враховує інтереси впливових соціально-
політичних сил, їх місце в суспільстві, динаміку соціально-економічних відносин [30]. 
Власність - система суспільних відносин з приводу правових можливостей існування та реалізації речових прав на 
об’єкти матеріального світу, що за суспільними уявленнями становлять певну соціальну цінність, блага [10]. 

Ю
ри
ди
чн
ий

 

Власність відображає майнові відносини, свідомі, вольові взаємозв’язки юридичних і фізичних осіб з приводу 
привласнення благ, що закріпляються системою відповідних прав власності [20]. 

 
Тобто, в науковій літературі існують певні неузгодженості, суперечності 

стосовно змістовного наповнення категорії «власність». 
На нашу думку, в умовах сьогодення змістовне наповнення власності 

повинне формуватися в розрізі двох площин: економічної та юридичної. 
Економічна площина повинна відображати перелік об’єктів власності, 
виробничі відносини процесу господарської діяльності, а юридична площина – 
розкривати питання відносно права власності та розпорядження об’єктами 
власності. Застосування такого підходу сприятиме формуванню чіткого 
уявлення про об’єкти власності, власника права власності та розпорядження; 
характеризувати в чиїх інтересах об’єкти власності використовуються. В 
перспективі дані пропозиції сприятимуть захисту інтересів власника відносно 
об’єктів власності, допоможуть впорядкувати відносини між власниками та 
користувачами, сприятимуть раціональному використанню об’єктів власності, 
що в сукупності створить сприятливі умови для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Досліджуючи питання власності в сучасній інституціональній 
економічній теорії, О.Є. Попов виокремив наступні характерні риси 
дослідження прав власності, представлені на рис. 1. 

Розглядаючи зарубіжний досвід, потрібно зазначити, що ставлення до 
власності визначає специфіку будь-якої правової системи, відображає рівень її 
розвитку. Так, сучасна мусульманська юриспруденція приділяє проблемам 
власності значну увагу. Спираючись на висновки середньовічних авторитетів, 
вона прагне узагальнити і переосмислити їх у руслі тенденцій сучасної світової 
правової думки. Це стосується всіх основних понять і категорій, які відносяться 
до права власності, серед яких центральними є поняття «майно» та «власність». 
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Разом з тим, серед мусульманських правознавців переважає думка, що «майно» 
повинне відображати не тільки фізичні предмети, а й корисні властивості речей 
в якості особливого різновиду майна [28]. 

Мета нашого дослідження актуалізує потребу дослідження взаємозв’язку 
категорій «власність» та «капітал».  

Характерні риси дослідження прав власності в сучасній інституціональній економічній теорії 

Основним учасником економічних відносин визнається людина, а поведінці будь-яких ієрархічних 
організацій (підприємству, корпорації і т. ін.) не надається самостійного значення. 

Принцип максимізації корисності набуває універсального значення, а цільова функція виявляється такою, 
що не залежить від умов діяльності людини. 

Ніяке благо не може бути власністю. Власність, з точки зору неоінституціональних концепцій, складається 
з пучку або долі прав щодо використання благ. 

Відносини власності є людськими відносинами щодо використання різних благ, а права власності 
визначають правила регулювання цих відносин.

Права власності можуть встановлюватися щодо будь-яких рідкісних матеріальних і нематеріальних 
об’єктів, навіть до особистих прав людини. 

Основою економічної діяльності є акт обміну правами власності, ринкова операція, трансакція. Ринкові 
трансакції можуть стосуватися обміну товарами, послугами, видами діяльності, юридичними 
зобов’язаннями. Ринкові трансакції не мають обмежень за часом, умовами та порядком здійснення.

Використання ринкового механізму для обміну благами супроводжується трансакційними витратами. 
Витрати на здійснення ринкових трансакцій визначають склад, структуру та динаміку змін соціальних 
інститутів суспільства. 

Відносини власності обов’язково затверджуються тільки суспільством у цілому або більшістю його членів. 
Державне затвердження відносин власності є доцільним, але не обов’язковим. 

Права власності чинять суттєвий вплив на поведінку учасників відносин власності. Права власності 
заохочують людей до дотримання певних форм поведінки та примушують до запобігання інших форм 
діяльності. 

 
Рис. 1. Характерні риси дослідження прав власності в сучасній 

інституціональній економічній теорії [23] 

Дотримання та порушення норм поведінки, які встановлюються правами власності, є актом раціонального 
економічного вибору. Заборони та обмеження щодо певних форм економічної діяльності є негативними  
стимулами, які  підвищують витрати на реалізацію даних форм. 

 
В результаті вивчення наукових поглядів представників економічної 

теорії, можна відмітити недостатню репрезентативність правового аспекту 
сутності капіталу у наукових працях. 

Так, К. Маркс наголошуючи, що капітал – це виробниче відношення, а не 
річ, вважав, що він не може бути об'єктом власності. Об'єктами власності 
можуть бути лише засоби виробництва. В зв'язку з тим, що капітал як певне 
виробниче відношення, в зовнішньому існуванні, виступає у вигляді особливої 
речі, що має не лише вартість, а й володіє потенційною властивістю 
збільшувати первинну вартість і може бути джерелом доходу, який у формі 
підприємницького прибутку, відсотка дістається власникам відповідних речей. 
Тому вчений стверджував, що це капітал-фетіш. В якості такої відокремленої 
речі, виробничих відносин, прийнявши вигляд речі, капітал являється 
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монополією, приватною власністю осіб в яких персоніфікований процес 
збільшення вартості. Таким чином капітал стає власністю окремих осіб [31]. 

І. Фішер, представник неокейнсіанського напрямку економічної теорії, 
спробував поєднати власність і капітал, інтерпретуючи капітал, як 
дисконтований потік доходу. Вчений дотримувався позиції, що капітал – це 
будь-який елемент багатства, який приносить його власнику постійний дохід (у 
вигляді відсотка) протягом тривалого часу [29]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що підвалинами 
розвитку теорії капіталу з позиції власності можна вважати зародження 
концепції демократизації капіталу (дифузії власності), прихильниками якої 
були Е. Бернштейн, Т. Карвер, А. Берлі, М. Сальвадорі,  П.-Е. Самуельсон,                
Д. Белл, П. Дракер. Значною мірою це було зумовлено процесом поступового і 
наростаючого поширення акцій великих компаній серед найманих працівників, 
внаслідок якого частина працівників ставала співвласниками колективної 
капіталістичної власності і в обмежених масштабах здійснювала управління 
нею [12]. Але це являлося відносним зародженням, оскільки чіткої 
спрямованості дотримання власності в інтерпретації капіталу не 
простежувалося. 

За твердженням І.О. Козирєва, власність самодостатня і не може 
визначатися капіталом [11]. 

Я.Д. Крупка вважає, що з правової точки зору, капітал – це абстрактне 
право розпоряджатися майном підприємства, власність, що належить 
засновникам підприємства після погашення зобов'язань. Тобто, з одного боку 
капітал характеризує величину умовно відокремленого майна, право власності 
на яке перейшло до підприємства, як юридичної особи; з іншого боку – це сума 
зобов'язань перед засновниками, учасниками щодо належних їм коштів [13, c. 
164]. 

Узагальнення вищевикладеного дозволяє зробити висновок про 
різноманіття наукових поглядів відносно доцільності змістовного наповнення 
характеристики капіталу з позиції власності. Але проведені наукові 
дослідження свідчать про необхідність ототожнення капіталу з власністю. Тому 
наступним етапом дослідження буде вивчення даної проблематика з облікового 
аспекту. 

Ф.Ф. Бутинець наголошує, що не розкривши сутність і зміст категорії 
«власність», не вивчивши правила гри в облік і контроль, не можна 
реформувати національну систему обліку та контролю [3]. 

Вагомий вклад у розвиток юридичного напрямку бухгалтерського обліку 
внесли французькі бухгалтери (А. Лефевр, Г. Фор, Л. Батардон, А. Бомон,                 
Р. Лефор, Л. Соверен, П. Гарньєр, Ж. Мейер), які вважали людей та їх 
господарську діяльність предметом права і акцентували увагу, що сутність 
обліку заключалася в праві, а право являлося сутністю бухгалтерії [4, с. 241]. 

Взагалі, Ф.Ф. Бутинець юридичну теорію, як складову персоналістичної 
теорії бухгалтерського обліку, пов’язує з цивільним правом, пояснюючи 
предмет бухгалтерського обліку як контроль прав та зобов’язань осіб, які 
приймають участь у господарських процесах [4, с. 330]. 
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Італійський бухгалтер Д. Чербоні вважав власника центром життя і 
господарства, навколо якого обертаються всі інтереси господарства, його 
суб’єкт, в інтересах якого виконується вся робота господарства. Для того, щоб 
відзначити роль власника в господарстві, необхідно будувати всі записи так, 
щоб можна було виокремити місію власника для підприємства. Відповідно, всі 
рахунки бухгалтерського обліку потрібно поділяти на чотири групи: власника, 
адміністратора, агентів і кореспондентів. Рахунок власника з одного боку, і 
рахунок агентів і кореспондентів з іншого, створюють особливий баланс, який 
Дж. Чербоні називав господарським балансом і по якому проводяться всі без 
виключення операції господарства. Вчений стверджував, що баланс – це вищий 
рахунок, він поділяється на два рахунки: 1) власника; 2) агентів (рахунок 
«Товари», «Каса» тощо) і кореспондентів [4, с. 126, 128]. 

Французький теоретик бухгалтерського обліку Л. Батардон розглядав 
суму капіталу як кредиторську заборгованість підприємства перед власником. 
Вчений зазначав, що рахунки «Каса», «Товари» і «Векселі отримані» та 
«Векселі видані» є рахунками власника-капіталіста, а рахунок «Збитки і 
прибутки» є рахунком власника-підприємця [4, с. 16 -17]. А. Годефруа (1894 р.) 
у структурі плану рахунків для великих підприємств виокремив шість груп 
рахунків, однією з яких були рахунки власника (капітал, резерви, збитки, тощо) 
[4, с. 265]. А у відповідності до постулату М. де ла Порта рахунки 
класифікуються на три групи: 1) рахунки власника (рахунок капіталу, збитків і 
прибутків); 2) рахунки майна (рахунки каси, товарів тощо); 3) рахунки 
кореспондентів (рахунки розрахунків, які показують дебіторську і кредиторську 
заборгованість). Кожна група рахунків виконувала певну функцію: рахунки 
власника – економічну (рух капіталу); майнові – специфічну господарську 
(управління ресурсами всередині підприємства), особові – юридичну 
(розрахунки зі сторонніми особами) [4, с. 9-99]. 

Я.В. Соколов вважав облік майна підприємства, його збереження, рух та 
облік прав і відповідальності виконавця одним з головних завдань, яке повинен 
розв’язати бухгалтер [16, с. 76-77.]. 

Отже. історичний екскурс дозволяє зазначити, що значна кількість 
фундаторів основою організації бухгалтерського обліку вважали власника. 

Як стверджує О.О. Канцуров, інститут власності – один із базових 
інститутів, що формують інституціональну систему, визначає концептуальні 
засади побудови інституціональної моделі бухгалтерського обліку та впливає 
на змістовне наповнення формальних правил, якими регулюється діяльність у 
даній сфері. Інститут власності як чинник формування інституту 
бухгалтерського обліку зумовлює встановлення правил, які б забезпечили не 
тільки формування інформації про інвестований у виробництво капітал і його 
примноження, але й розкриття системи відносин власності в межах суб’єкта 
господарювання [9, с. 292]. 

З точки зору В.В. Сопко, будь-яке господарство (підприємство) на ринку 
представляється своєю двоїстістю як сума активів та пасивів за такою системою 
рівняння: Актив (майно, ресурси) = Пасиви (власність, капітал), де активи – це 
майно (ресурси) – щось, чому властива (для чого притаманна) вартість: яким 
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володіє власник, підприємство (юридична) або громадянин (фізична) особа. До 
активів належать контрольовані власником (підприємством або громадянином) 
матеріальні або нематеріальні ресурси, які набуто в результаті попередніх 
операцій (дій) і які повинні (можуть, мають) принести у майбутньому дохід чи 
іншу вигоду. Пасиви – це власність (капітал – власний або чужий); джерело 
утворення активів (майна) підприємства, яке воно має у своєму розпорядженні 
[26]. 

Капітал і методологія формування інформації про цей об’єкт в обліку є 
предметом зацікавленості майже всіх груп спеціального інтересу. Відповідно до 
інтересів власників, капітал відображає обсяг їхніх прав, водночас для 
менеджменту суб’єкта господарювання – це обсяг залучених інвестиційних 
ресурсів, джерело розширеного відтворення, для кредиторів – критерій оцінки 
надійності та гарант виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань, 
для держави – складова національного багатства, а його примноження – 
джерело економічного зростання [9, с. 291]. 

Поряд з цим Т.Г. Камінська наголошує, що капітал є об’єктом власності 
та розпорядження. Капітал, як об’єкт власності, може виступати носієм титулу 
власності (капітал - це накопичена цінність) та носієм прав розпорядження 
(капітал - інвестиційний ресурс і фактор виробництва). Як об’єкт власності та 
розпорядження капітал формує певні пропорції його використання різними 
суб’єктами господарювання, що відображає пропорції власного та позичкового 
капіталу [8].  

Досліджуючи проблематику ототожнення капіталу з власністю, доцільно 
зазначити, що виникає парадоксальна ситуація, оскільки чіткої наукової позиції 
які складові капіталу вважати власністю не існує. Одні вчені вважають, що 
власність – це власний капітал, інші – в цілому пасив. В результаті дослідження 
даного питання, на нашу думку, найбільш вдалою та обґрунтованою є позиція 
В.В. Сопко. Беручи за основу даний науковий підхід, проведемо дослідження 
правомірності ототожнення пасиву (капіталу) балансу з власністю. 

В.В. Сопко вважає, що пасиви – це власність (капітал – власний або 
чужий). Чужий капітал – це визначені у грошовій формі (вартості) зобов’язання 
підприємства різним фізичним та юридичним особам, працівникам або іншим 
кредиторам (не засновникам), банкам. Пасиви – це джерело утворення активів 
(майна підприємства), яке воно має у своєму розпорядженні. Таким чином, 
пасив – це вираз права власності на активи (майно, ресурси) підприємства 
відповідних власників – засновників, кредиторів (юридичних або фізичних 
осіб) [26].  

Виходячи з означеного, можемо зазначити, що саме в руслі 
бухгалтерського обліку, на основі фінансової звітності, зокрема форми 1 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» сформовано інтерпретацію капіталу-
власності.  

Доцільно підкреслити, що форма 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) – 
це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 
активи, зобов’язання і власний капітал [25]. 
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Н. Мирошник зазначає, що пасив – джерело виникнення активу, тобто це 
борг підприємства перед засновниками, постачальниками, банками, 
співробітниками, державою. У пасиві фіксується сума таких боргів [17]. Пасив 
– це перелік юридичних і фізичних осіб, яким належать активи. З цього 
визначення випливають три важливих висновки: пасив – це наслідок активу, 
немає активу - не буде і пасиву; пасив можна назвати планом розподілу 
власниками майна, зазначеного в активі; групувати пасив слід за принципом 
вилучення, найкраще почати з того, що підлягає вилученню в останню чергу 
[21]. Тобто, пасив показує величину коштів (капіталу), вкладену в господарську 
діяльність; інформацію про фізичних та юридичних осіб, які брали участь у 
створенні майна підприємства.  

У ринковій економіці пасив більшою мірою визначається як зобов'язання 
за отримані цінності або вимоги за отримані організацією ресурси. Зобов'язання 
насамперед групуються по суб'єктах: одні з них є зобов'язаннями перед 
власниками організації, інші – перед третіми особами [6]. 

Н.І. Петренко, О.Б. Фльонц пропонують внести певні коригування до 
існуючої форми фінансової звітності «Балансу (Звіту про фінансовий стан)», а 
саме, пасив побудувати таким чином, щоб відображалися групи статей за 
суб’єктами: власники (учасники); працівники; постачальники (підрядники); 
фінансові установи; бюджетні установи; позабюджетні установи. Така 
структура пасиву бухгалтерського балансу відображатиме правосуб’єктність, 
засвідчуватиме право власності та зобов’язання, а тому в найбільшій мірі 
відповідатиме теорії суспільного договору та агентських відносин [22]. 

В НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зазначено, що 
пасив балансу складається з власного капіталу та зобов’язань (заборгованість 
підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди) [25]. 

В пасиві балансу зобов’язання представлені довгостроковими 
зобов’язаннями та забезпеченнями; поточними зобов’язаннями та 
забезпеченнями; зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття. Однією з складових 
довгострокових та поточних зобов’язань являється також позиковий капітал.  

Беручи за основу позицію К. Маркса відносно відокремлення понять 
«капітал-власність» та «капітал-функція», доцільно позиковий капітал 
(короткостроковий та довгостроковий), як складову зобов’язань суб’єкта 
господарювання, інтерпретувати з позиції кредитора та позичальника. Так, для 
кредитора вилучені (інвестовані в інший суб’єкт господарювання) кошти 
будуть являтися капіталом-власністю, навіть при умові, що вони 
обліковуватимуться у позичальника. Дані фінансові ресурси у позичальника 
відображатимуться в якості боргових зобов’язань, оскільки вони підлягатимуть 
обов’язковому поверненню у визначені терміни. Такий капітал повинен 
принести кредиторові прибуток у вигляді відсотків. 

Відносно позичальника, то інвестовані кошти (боргові зобов’язання) 
будуть виконувати роль капіталу-функції, оскільки вони будуть спрямовані на 
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утворення майна (активів) підприємства, використання яких у відповідності до 
вимог Н(П)СБО 1 повинне принести економічні вигоди суб’єкту 
господарювання. Тобто, використовуючи дані боргові зобов’язання, 
позичальник повинен отримати дохід і сплатити відповідні відсотки за їх 
використання та повернути дані фінансові ресурси.  

Інші складові зобов’язань, які відображаються в пасиві балансу, також 
являються власністю інших суб’єктів господарювання (підприємств-
постачальників, фінансових установ, працівників підприємства), які в 
перспективі повинні бути їм повернені. Отже, розуміння зобов’язань, як 
складової пасиву балансу, дозволяє інтерпретувати пасив балансу як суму 
власності засновників майна суб’єкта господарювання та підприємства 
(власний капітал) і власності інших суб’єктів господарювання (зобов’язання). 
Виходячи з позиції, що пасив балансу – це капітал підприємства (власний та 
залучений), відповідно, на нашу думку, правомірно ототожнювати капітал з 
власністю. 

З метою поглибленого розуміння інтерпретації капіталу як власності,  
згрупуємо статті пасиву балансу у відповідності до власників капіталу (табл. 2). 

Таблиця 2 
Групування статей пасиву балансу у відповідності до власників капіталу 
Суб’єкти права власності 
майна підприємства 

Назва статті 

Засновники підприємства Зареєстрований (пайовий) капітал  
Капітал у дооцінках 
Додатковий капітал 
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток 
Довгострокові забезпечення 
Поточні забезпечення 
Цільове фінансування 

Підприємство 

Доходи майбутніх періодів 
Довгострокові кредити банків 

Банки 
Короткострокові кредити банків 
Відстрочені податкові зобов’язання 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Держава (суспільство) 
Поточна кредиторська заборгованість зі страхування 

Постачальники та підрядники Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Працівники підприємства Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  
Інші довгострокові зобов’язання 
Інші поточні зобов’язання Інші кредитори 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

 
За результатами групування пасиву балансу виокремлено сім груп 

суб’єктів права власності майна підприємства. 
На рис. 2 схематично представлено відображення суб’єктів права 

власності майна підприємства у відповідних розділах пасиву форми 1 «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)». Отже, згруповані по відношенню до суб’єкта 
господарювання власники поділяються на внутрішні (засновники підприємства, 
підприємство, працівники підприємства) та зовнішні (банки, держава 
(суспільство), постачальники та підрядники, інші кредитори). Доцільно 
акцентувати увагу, що в групі внутрішніх власників розмежовано засновників 
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підприємства та підприємство. З однієї точки зору такий розподіл являється 
дискусійним, але з іншої – необхідним. 

Розділи пасиву балансу Суб’єкти права власності майна 
підприємства 

Засновники підприємстваВласний капітал 

Підприємство 
Довгострокові зобов’язання 

і забезпечення Банки 

Поточні зобов’язання і 
забезпечення 

Держава (суспільство) 

Постачальники та 
підрядники Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 
утримуваними для 
продажу, та групами 

вибуття 

Працівники підприємства 

Інші кредитори 

 
Рис. 2. Відображення інформації про суб'єкти права власності майна у 

пасиві балансу 
Доцільно зазначити, що у формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

інформація про внески засновників підприємства відображається у статті 
«Зареєстрований капітал» (код рядка 1400). Тобто, в даній статті 
відображається інформація (кредитове сальдо) узагальнена на рахунку 40 
«Зареєстрований (пайовий) капітал». 

Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для 
обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого  
зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до  
законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але  
ще не зареєстрованого статутного капіталу. 

За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» 
відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також    
надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного 
капіталу. 

Характеристика субрахунків по рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал» представлена на рис. 3.  

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є 
принцип автономності, сутність якого полягає в тому, що кожне підприємство 
розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим 
особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у 
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фінансовій звітності підприємства [24]. Цей принцип забезпечує юридичне 
існування підприємства, дає можливість виявити його межі, активи, пасиви, 
економічні зв’язки тощо [27]. 

У відповідності до змісту даного принципу, пріоритетність віддається 
підприємству як самостійній одиниці, відокремленій від власника майна даного 
суб’єкта господарювання, а власники (засновники) займають другорядну 
позицію. Тобто інтереси підприємства домінують над інтересами засновників 
(власників майна), що являється неприпустимим, нелогічним в ринкових 
умовах господарювання. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКУ 40 «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) 
КАПІТАЛ» 

Рис. 3. Характеристика субрахунків рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал» [7] 

 
Тому, з метою взаємного врахування інтересів підприємства та 

засновників майна, доцільно їх виокремлювати в різні групи.  
Взагалі, виокремлення такої кількості власників капіталу (7 груп) 

доцільне тому, що застосування даного групування дозволить управлінському 
персоналу проаналізувати та спланувати подальші дії в частині врегулювання 

Субрахунок 401 «Статутний капітал» 

За кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного 
капіталу. Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який 
зафіксовано в установчих документах підприємства. 

Субрахунок 402 «Пайовий капітал» 

Відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого 
товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного 
кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. 
Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у 
товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні 
сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 «Пайовий капітал» обліковують 
частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не 
була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом 
діяльності підприємства. 

Субрахунок 403 «Інший зареєстрований капітал» 

Відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, 
формування якого передбачено в установчих документах. 

Субрахунок 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» 

Відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного 
товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. 
Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується 
у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал», а у разі якщо підприємству 
відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 
відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески. 
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стану розрахунків, а також зробити певні висновки про ефективність співпраці 
[22]; моделювати стратегічні сценарії розвитку суб’єкта господарювання; 
розроблювати концепцію підвищення вартості, цінності підприємства. 

Висновки. Підсумовуючи напрацювання по досліджуваному питанню, 
можемо зробити висновок про правомірність і доцільність ототожнення 
капіталу з власністю. Тобто, капітал – це власність. Застосування такого 
підходу до інтерпретації досліджуваної категорії у обліково-економічних, 
управлінських сферах, науковому соціумі сприятиме вдосконаленню 
інформаційного забезпечення для дослідження даного показника; чіткому 
визначенню методичних підходів до оцінки достатності та ефективності 
використання капіталу підприємств різних форм власності; вдосконаленню 
управлінського контролю з урахуванням інтересів всіх зацікавлених суб’єктів 
по відношення до суб’єкту господарювання; моделюванню фінансової стратегії 
розвитку підприємства. Тому перспектива наукових досліджень в даній галузі 
не має часового діапазону і досліджувана проблематика постійно являтиметься 
актуальною.  
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 
РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF INVESTMENT RISKS 
MANAGEMENT ENTERPRISES IN AGRICULTURAL AREAS 

 
Розглянуто роль інвестицій в розвитку як всієї економіки України так і окремих її 

складових (в тому числі аграрної сфери). Важливо усвідомлювати не лише сутність, а й 
завдання та основні функції управління інвестиційною діяльністю як окремого об’єкта так і 
підприємств загалом. Практично всі ризики, які можуть виникнути при реалізації 
інвестиційного проекту, повинні бути чітко ідентифіковані. 

Науково обґрунтоване, екологічнозорієнтоване, адаптоване до сучасних умов 
управління інвестиційним ризиком сприятиме запобіганню фінансових втрат, скороченню 
часу впровадження проектів та забезпеченню найбільш ефективної реалізації інвестиційної 
стратегії суб’єкта господарювання на окремих етапах його становлення та розвитку. 

Ключові слова: аграрна сфера, антиризикова стратегія, інвестиції, капітальні 
інвестиції, інвестиційний ризик. 

 
Рассмотрено роль инвестиций в развитие как всей экономики Украины так и 

отдельных ее составляющих (в том числе аграрной сферы). Важно осознавать не только 
сущность, но и задачи, основные функции управления инвестиционной деятельностью как 
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отдельного объекта так и предприятий в целом. Практически все риски, которые могут 
возникнуть при реализации инвестиционного проекта, должны быть четко 
идентифицированы. Научно обоснованное, екологическиориентованное, адаптированное к 
современным условиям управления инвестиционным риском должно способствовать 
предотвращению финансовых потерь, сокращению времени внедрения проектов и 
обеспечению наиболее эффективной реализации инвестиционной стратегии предприятия на 
отдельных этапах его становления и развития.  

Ключевые слова: аграрная сфера, антирисковая стратегия, инвестиции, 
капитальные инвестиции, инвестиционный риск. 

 
The article deals with the role of investment in Ukraine's economy as a whole and its 

individual components (including agriculture). It is important to understand not only the nature but 
also tasks and basic functions of investment activity as a separate object and enterprises in general. 
Almost all the risks that may arise in the implementation of the project should be clearly identified. 
Cientifically based, ekologicals oriented adapted to modern conditions of investment risk 
management help to avoid financial losses, reduce project implementation time and ensure the most 
effective implementation of the investment strategy of the entity at various stages of its formation 
and development. 

Key words: agriculture, antirisky strategy, investments, capital investments, investment risk. 
 
Постановка проблеми. Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку як 

всієї економіки України так і окремих її складових (в тому числі підприємств 
аграрної сфери), оскільки вони забезпечують стабільну фінансово-господарську 
діяльність, переобладнання виробництва, підвищення якості продукції. 
Залучення коштів у процес сільськогосподарського виробництва самих 
підприємств, вітчизняних та іноземних інвесторів сприятиме активізації 
інвестиційного процесу, впровадженню сучасних технологій, організації 
ефективного екологозорієнтованого землекористування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок в 
дослідження проблематики організації складових інвестиційної діяльності, 
оцінки ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості в аграрній сфері 
України зробили вітчизняні науковці: В.Ф. Бесєдін, В.І. Благодатний,             
П.І. Гайдуцький, С.О. Гуткевич, М.Я. Дем’яненко, М.І. Долішній,                 
Т.В. Калашникова, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Н.А. Мазур, Л.О. Мармуль, 
А.А. Пересада, П.Т. Саблук та інші. 

Розгляду питань інтерпретації, класифікації, управління інвестиційними 
ризиками присвячено наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених: 
О.Ф. Балацького, Д.А. Красовського, О.П. Логвінової, М.О. Соколова, В.В. 
Лук’янової, О.М. Теліженка, Р. Джордано, Д. Фішера, В.В. Царьова та інших. 

Однак значна частина питань, пов’язаних із дослідженнями сутності, 
ефективності, оцінки ризиків інвестиційної діяльності аграрних підприємств, 
достатньо не розкрита та потребує подальшого вивчення та вдосконалення. 

Метою статті є обгрунтування вибору методів реалізації функції 
управління інвестиційними ризиками в аграрній сфері для оптимізації 
фінансово-економічних показників впроваджуваних проектів. 

Результати дослідження. Дослідження історичного досвіду дозволяє 
зазначити, що земельні перетворення складають основу аграрних реформ. 
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Більш того, стан справ в землеволодінні та землекористуванні неминуче 
впливає на фундаментальні проблеми загальнонаціонального значення. «Який 
характер землеробства, - писав Ф.М. Достоєвський, - такий характер нації», 
інакше кажучи, такий реальний морально - етичний та соціально-економічний 
стан всього суспільства [4]. 

Окремі економісти вважають, що складне фінансове становище 
сільськогосподарських підприємств зробило їх непривабливими для сторонніх 
інвесторів. Унаслідок цього різко знизилися інвестиційні можливості 
підприємств, тому що основним джерелом інвестицій в основний капітал тепер 
є їхні власні кошти, які через відсутність прибутку обмежувалися лише 
амортизацією. Сума останньої неухильно знижувалася у зв’язку з 
перевищенням вибуття основних засобів над їх уведенням в експлуатацію [3]. 

Беручи до уваги таке непросте становище, привабливість аграрного 
сектора стає дедалі помітнішою. Перед Україною відкриваються широкі 
перспективи у зв’язку зі світовою продовольчою кризою, зростанням попиту на 
біопаливо, відсутністю можливості розширювати посівні площі й нарощувати 
продуктивність сільського господарства основних аграрних країн. А вступ 
України до СОТ відкриває для нашої держави нові можливості, особливо у 
сфері АПК. Тому за умови ефективно спланованої політики країни стосовно 
сільського господарства ця сфера може стати однією з найстабільніших 
складових економіки [6]. 

У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність» [7], 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 
якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, 
акції та інші цінні папери (крім векселів); рухоме та нерухоме майно (будинки, 
споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права 
інтелектуальної власності; сукупність технічних, технологічних, комерційних 
та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та 
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду 
виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, 
водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові 
права; інші цінності. 

Інвестиції у відтворення основних засобів і на приріст матеріально-
виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. Отже, 
капітальні вкладення є більш вузьким поняттям і можуть розглядатися лише як 
одна з форм інвестицій, але не як їх аналог. Однак за обсягом та значущістю 
вони є основною частиною інвестицій, у нашій країні на них припадає близько 
80 % усіх інвестицій. 

Серед основних результатів ефективного використання капітальних 
вкладень до сільськогосподарської галузі економіки необхідно виособити: 
прискорення темпів науково-технічного прогресу та гармонійного розвитку 
базових складових галузі, пропорційне розміщення продуктивних сил, 
реалізацію програм оновлення необоротних активів, вдосконалення якості та 
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структури виробничих запасів, реалізацію соціально-побутових програм. 
Інвестиції фактично є суб’єктом економічного управління на всіх рівнях 
економічних систем. 

Для забезпечення ефективного функціонування, досягнення стратегічних 
цілей та тактичних завдань розвитку окремого підприємства наявність 
інвестицій відіграє ключову роль. Так, інвестиції підприємства є необхідною 
умовою зростання його ринкової вартості, отже, вони слугують і механізмом 
оптимізації структури капіталу, являються джерелом формування виробничого 
потенціалу підприємства. Інвестування забезпечує процеси простого та 
розширеного відтворення матеріальних та нематеріальних активів і виступає 
головним інструментом впровадження результатів наукового прогресу, 
реалізації інноваційної політики суб’єкта господарювання. 

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, 
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [7]. Вона здійснюється на 
основі: 

 інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними 
підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також 
громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, 
заснованими на колективній власності; 

 державного інвестування, у тому числі державної підтримки 
реалізації інвестиційних проектів відповідно до положень діючої 
концептуальної основи, здійснюваного органами державної влади за рахунок 
коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також 
державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових 
коштів; 

 інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування; 
 іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, 

юридичними особами та державами; 
 спільного інвестування, здійснюваного громадянами та 

юридичними особами України, іноземних держав. 
Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних 

проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами 
майнових та інтелектуальних цінностей.  

З метою поглибленого розуміння механізму управління інвестиційними 
ризиками, доцільно проаналізувати інвестиційну складову діяльності 
підприємств Сумської області. 

За даними Головного управління статистики в Сумській області [5], в 
структурі капітальних інвестицій Сумської області розмір складової КВЕД 2010 
Секція А «Сільське, лісове та рибне господарство» за останніх п’ять років 
суттєво збільшився з 15,5 % в 2010 р. до 30,4 % в 2014 р., що в грошовому 
еквіваленті склало 509755 тис. грн. (табл. 1). 

Проте, капітальні вкладення в основні «природні» активи аграрної сфери 
регіону не зазнали суттєвих змін. Так капітальні вкладення в земельний капітал, 
що являє основну сладову сільськогосподарського виробництва, знаходяться в 
межах від одного до п’яти мільйонів гривень на рік. Середній показник за п’ять 
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років склав 2380 тис. грн. (0,1 % загального обсягу інвестицій). Слід відмітити 
збільшення інвестицій на розвиток довгострокових біологічних активів як у 
відсотковому виразі (+ 0,6 %) так і в грошовому (27545 тис. грн.). 

Таблиця 1 
Розмір капітальних інвестицій в Сумській області (КВЕД 2010 Секція А) 

Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 

В середньому 
за 5 років Показник 

Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн.. 

% 
Розмір, 
тис. грн.. 

% 
Розмір, 
тис. грн.. 

% 
Розмір, 
тис. грн.. 

% 

Всього по 
області 

2187627 100 3022120 100 2871197 100 2721254 100 2798094 100 2720054 100 

В т.ч. 
1 Сільське, 
лісове та 
рибне 
господарство 

339596 15,5 522627 17,3 578247 20,1 679950 25,0 849351 30,4 593954 21,8 

1.1 Земля 4934 0,2 1016 0,1 1814 0,1 1126 0,1 3005 0,1 2380 0,1 

1.2 
Довгострокові 
біологічні 
активи 

34935 1,6 40857 1,4 47259 1,6 48578 1,8 62480 2,2 46821 1,7 

 
У відповідності до статистичних даних, в Сумській області [8], за січень - 

червень 2015 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 1428,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 13,5 % 
більше загального обсягу капітальних інвестицій січня-червня 2014 р. 

Таблиця 2 
Розмір та структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 

Сумській області 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 
В середньому 
за 5 років Показник 

Розмір, 
тис. грн.. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 
Розмір, 
тис. грн. 

% 

Усього 2187627 100 3022120 100 2871197 100 2721254 100 2798094 100 2720058 100 
у т.ч. за 
рахунок 

            

коштів 
державного 
бюджету 

178837 8,2 206559 6,8 118244 4,1 44657 1,6 23712 0,8 114402 4,2 

коштів 
місцевих 
бюджетів 

152120 6,9 149601 4,9 167055 5,8 121465 4,5 151919 5,4 148432 5,4 

власних 
коштів 
підприємств 
та 
організацій 

1207112 55,2 2018693 66,8 1687984 58,8 1829849 67,2 1960813 70,1 1740890 64,0 

кредитів 
банків та 
інших позик 

123745 5,7 141020 4,7 232832 8,1 246507 9,1 193770 6,9 187575 6,9 

коштів 
населення на 
будівництво 
житла 

432530 19,8 384695 12,8 578380 20,2 441788 16,2 440768 15,8 455632 16,8 

інших 
джерел 
фінансування 

93253 4,2 121552 4,0 86702 3,0 36988 1,4 27112 1,0 73127 2,7 

 
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,4 % загального обсягу) 

спрямовано в матеріальні активи: машини, обладнання, інвентар і транспортні 
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засоби (60,5 %), будівлі та споруди (33,8 %). У нематеріальні активи вкладено 
1,6% загального обсягу капітальних інвестицій. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, за 
досліджуємий період (табл. 2), як і раніше, залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 70,1 % загального обсягу 
інвестицій. Частка коштів, виділених з державного та місцевих бюджетів, 
банківських кредитів в 2014 р. склала 6,2 % проти 9,6 % та 6,9 % проти 5,7 % в 
середньому за досліджуємий період. 

Говорячи про перше півріччя 2015 р., слід зазначити, що найбільшу 
частку капітальних інвестицій використали підприємства сільського, лісового 
та рибного господарства (37,0% загального обсягу) (рис. 1). 

Значну частку капітальних інвестицій (31,3 %) використано 
промисловими підприємствами. Будівельними підприємствами використано 
11,0 % інвестицій; підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим 
майном - 8,7%. Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 221,3 млн. 
грн., що на 5 % більше, ніж у січні-червні 2014 р. 

Враховуючи обсяг капітальних вкладень Сумського регіону, як вагомої 
складової інвестиційного ресурсу, важливо усвідомлювати не лише сутність, а 
й завдання та основні функції управління інвестиційною діяльністю окремого 
об’єкта і підприємства загалом. 

Підприємства, 
що здійснюють 

операції з 
нерухомим 

майном; 8,7%

Будівельні 
підприємства; 

11,0%

Підприємства 
сільського, 
лісового та 
рибного 

господарства; 
37,0%

Промислові 
підприємства; 

31,3%

Інші; 12,0%

 
Рис. 1. Використання капіталних інвестицій в Сумському регіоні  

у першому півріччі 2015 р. 
 
Метою управління є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації 

інвестиційної стратегії підприємства на окремих етапах його становлення та 
розвитку, що в кінцевому підсумку набуває конкретного вираження в 
максимізації прибутку та ринкової вартості підприємства, ріст доходів його 
власників у поточному та майбутніх періодах. Основні завдання інвестиційної 
діяльності розвитку аграрних підприємств представлені на рис.2. 

Враховуючи специфіку галузі сільського господарства, на нашу думку, 
інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання, повинна мати, 
екологозорієнтований напрямок. 
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З метою оптимізації чистого прибутку, що залишається в розпорядженні 
підприємства (його засновників) від інвестиційної діяльності, з урахуванням 
існуючих ризиків, необхідно приймати ті рішення, які забезпечать найбільший 
прибуток у розрахунку на одиницю вкладеного капіталу. Тільки ефективна 
інвестиційна діяльність може сприяти економічному зростанню на будь - якому 
етапі розвитку суб’єкта господарювання. 

Підтримання фінансової стійкості та платоспроможності підприємства у 
процесі здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційна діяльність завжди 
потребує залучення значних обсягів фінансових коштів, і, як правило, на 
тривалий період), за несприятливих умов можуть навіть скластися передумови 
для банкрутства. Формуючи джерела інвестиційних ресурсів, слід прогнозувати 
їхній вплив на фінансово-економічні показники діяльності суб’єкта 
господарювання (фінансову стійкість, поточну платоспроможність тощо), а 
також оптимізувати структуру капіталу, що інвестується, за прийнятних для 
підприємства обсягів інвестиційних потоків. 

Оптимізація чистого прибутку, що залишається в розпорядженні 
підприємства

Сприяння високим темпам економічного розвитку підприємства 

Забезпечення оптимальних показників (платоспроможності, фінансової 
стійкості та ін..) суб’єкта господарювання при здійсненні інвестиційної 

діяльності 

Сприяння можливості швидкого реінвестування капіталу,  
оптимізації ліквідності інвестицій

Впровадження шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів 

Формування оптимальної структури та достатніх обсягів інвестиційних 
ресурсів (в тому числі на довгострокову перспективу) 

 
Мінімізація інвестиційних ризиків 

Рис. 2 Завдання інвестиційної діяльності 
 
Економічно вигідно, здійснювати пошук можливостей прискорення 

реалізації інвестиційних програм та проектів аграрного підприємства, оскільки 
прискорення фактичного надходження грошових потоків у вигляді чистого 
прибутку скорочує терміни використання кредитних ресурсів, залучених для 
реалізації інвестиційних проектів, а також сприяє зниженню інвестиційних 
ризиків. 

Максимізація рівня ліквідності інвестиційного проекту в галузі сільського 
господарства супроводжується не лише підвищенням платоспроможності 
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підприємства, а й широкими можливостями реінвестування капіталу у разі 
необхідності зміни стратегічних цілей підприємства. Однак у даному випадку, 
паралельно може спостерігатись зниження економічної ефективності 
інвестиційної діяльності, тому мова йде саме про прийнятну оптимізацію 
співвідношень рівня дохідності, ризиків та ліквідності здійснених інвестицій, з 
урахуванням непереборних природних факторів. 

Оптимальною є структура капіталу, за якої забезпечується найбільш 
ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності 
підприємства і коефіцієнтом його фінансової стійкості, тобто яка становить 
таке співвідношення використання власних та запозичених засобів, за якого 
максимізується ринкова вартість підприємства. 

Формування інвестиційних ресурсів є основною вихідною умовою 
здійснення інвестиційного процесу. Обсяги ресурсів та джерела формування 
визначаються вартістю капіталу (їх залучення), з урахуванням перспектив 
розвитку інвестиційної діяльності підприємства, забезпеченням мінімізації 
витрат на формування інвестиційних ресурсів із різноманітних джерел та 
відповідного рівня самофінансування інвестиційної діяльності, пошуком 
найбільш ефективних форм залучення позикового капіталу з різноманітних 
джерел для здійснення інвестицій в аграрну сферу економіки.  

Ризики супроводжують практично всі форми та напрямки інвестування і 
характеризують ймовірність настання несприятливих подій, що спричинять 
збитки від інвестиційної діяльності. 

Практично всі ризики, які можуть виникнути при реалізації 
інвестиційного проекту, повинні бути чітко ідентифіковані. Слід виділити 
можливі зони ризику стосовно конкретного проекту. На етапі ідентифікації 
необхідно визначити зони ризику для даного проекту. Причому ризики повинні 
бути виділенні в окрему групу. Політичні і технологічні ризики є 
визначальними, але вони належать до загальносистемних, пов’язаних із 
загальним вибором. Їх дуже складно формалізувати й одержати кількісну 
оцінку [1]. 

Як зазначає Барташевська Ю.М. [2], при виборі конкретного методу 
управління ризиками необхідно дотримуватися таких принципів: 

- не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал; 
- не можна ризикувати більшим заради меншого; 
- необхідно заздалегідь визначити ймовірні наслідки ризику; 
- позитивне інвестиційне рішення необхідно приймати тільки за відсутності 

сумнівів, а якщо вони існують - від рішення потрібно відмовитися; 
- завжди існує можливість отримання більше одного інвестиційного 

рішення, з яких необхідно обрати найкращий варіант. 
Крім того, беручи до уваги швидкі темпи та екологічні наслідки науково-

технічного прогресу на сучасному етапі розвитку суспільства все більшого, 
критичного значення набуває кінцева стадія реалізації інвестиційного проекту, 
а саме утилізація реального об’єкта інвестиційної діяльності в аграрній сфері, 
яка взагалі може звести нанівець економічну ефективність здійснених 
інвестицій. 
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Методи управління ризиками дають змогу мінімізувати вплив 
несприятливих ситуаційних чинників на перебіг проекту. Зниження ризику 
досягається кваліфікованим управлінням проектом протягом його життєвого 
циклу. Кожне управлінське рішення має бути ретельно обґрунтоване і 
спрямоване на досягнення цілей проекту. Врахування споживчих, 
технологічних аспектів у проектах створення і промислового освоєння нової 
продукції зміцнює її конкурентоспроможність, гарантує збут та забезпечує 
зростання доходів організацій інвесторів [9]. 

На підставі аналізу літературних джерел та проведених досліджень, 
інвестиційний ризик визначимо як аспект діяльності суб’єкта господарювання 
пов’язаний з подоланням невизначеності, потенційною можливістю 
недосягнення запланованих цілей інвестиційного проекту (у вигляді 
економічного, екологічного або соціального ефекту) і в результаті 
непередбачених втрат ресурсів та отримання негативного фінансового 
результату (або позитивного, проте меншого, ніж планувалося, розміру). 

З метою досягнення запланованих показників при реалізації 
інвестиційних проектів, запобігання негативним фінансовим результатам 
діяльності, постійного та системного управління ризиками, інвестиційний 
процес слід розбити на відповідні етапи (стадії) (рис. 3). 

Мотивація інвестиційної діяльності

Розробка техніко-технологічних параметрів об’єктів інвестування 

Прогнозування, планування, обґрунтування доцільності інвестицій 

Розгляд концептуальних основ здійснення інвестицій 

Вибір антиризикової стратегії  
(уникнення, зменшення рівня, обмеження, поділ, 

страхування ризику, створення резервів)

Внесення необхідних змін до інвестиційного проекту 

Фінансування, супроводження інвестицій (забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами, підготовка кадрів тощо)

 
Рис. 3. Основні стадії інвестиційного процесу 

Використання в виробничому процесі об’єкта інвестицій 

 

Створення, розширення чи оновлення виробництва, впровадження 
інноваційних технологій передбачає чітку організацію інвестиційної діяльності 
та мінімізацію рівня ризику інвестиційних проектів, що здійснюються.  

Інвестиційні ризики включають у себе ризики недоотримання прибутків у 
разі нездійснення певних заходів щодо усунення ризиків; ризики зниження 
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дохідності інвестицій (підвищення відсотків за кредити, зниження дивідендів, 
кредитний ризик (неотримання позичальником основної частини боргу та 
відсотків); ризики прямих фінансових втрат: біржові ризики (неплатежі за 
комерційними угодами, комісійними винагородами брокерській фірмі тощо), 
селективні ризики (ризики неправильного вибору об’єкта або способу 
вкладення капіталу при формуванні інвестиційного портфеля), ризики 
банкрутства. До методів оптимізації (зниження) інвестиційних ризиків 
підприємств відносять: уникнення ризику, зниження його ступеня, збереження 
ризику за інвестором або передавання третім особам. 

Як правило, рівень ризику для певного активу чи варіанту вкладення 
капіталу з часом збільшується. Алгоритм управління ризиками будь - якої 
галузі економіки, в тому числі і аграрної, включає в себе на першому етапі 
проведення якісного аналізу існуючих інвестиційних ризиків: виявлення всього 
спектру ризиків, їх опис, класифікація та групування, аналіз початкових даних. 
Кількісний аналіз ризиків буде основою другого етапу (обрахунок, оцінка та 
облік ризиків). На третьому етапі необхідно встановити допустимий рівень 
(мінімізувати дані ризики шляхом уникнення, контролю, передачі, додаткового 
залучення власного капіталу). Мінімізація інвестиційного ризику може бути 
забезпечена шляхом диверсифікації та лімітування (певного обмеження) 
інвестиційних вкладень; уникнення певних видів інвестиційних ризиків та їх 
передача партнерам по інвестиційній діяльності; страхуванням ризиків зміни 
цін за контрактами на майбутні періоди (хеджування на підвищення або 
зниження — купівлею та продажем), хеджуванням за допомогою валютних 
опціонів та форвардних операцій. 

Контрольний етап системи управління інвестиційним ризиком полягає в 
моніторингу, переоцінці, коректуванні та організації оперативного вирішення 
питань пов’язаних ефективним функціонуванням системи управління 
інвестиційними ризиками. 

Для реалізації функції управління інвестиційним ризиком необхідні 
значні ресурси (фінансування, супроводження інвестицій (забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами, підготовка кадрів тощо)). Систему 
управління інвестиційними ризиками доцільно інтегрувати в управлінську 
систему підприємства.  

Висновки. Враховуючи значне збільшення, за останніх п’ять років, 
питомої ваги вкладень до аграрної сфери Сумського регіону, науково 
обґрунтоване, екологічнозорієнтоване, адаптоване до сучасних умов управління 
інвестиційним ризиком сприятиме запобіганню фінансових втрат, скороченню 
часу впровадження проектів та забезпеченню найбільш ефективної реалізації 
інвестиційної стратегії суб’єкта господарювання на окремих етапах його 
становлення та розвитку. 
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ФИНАНСОВОЙ АВТОМИЕЙ БЮЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

EFFECTIVE MANAGEMENT CRITERIA OF BUDGETARY INSTITUTIONS’ 
FINANCIAL AUTONOMY  

 
З’ясовано особливості фінансової автономії бюджетних установ. Виділено критерії 

ефективного управління фінансовою автономією бюджетних установ. 
Ключові слова: бюджетна установа, кошторисне фінансування, критерії, 

менеджмент, модель, фінансова автономія. 
 
Выяснены особенности финансовой автономии бюджетных учреждений. Выделены 

критерии управления финансовой автономией бюджетных учреждений. 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, критерии, менеджмент, модель, сметное 

финансирование, финансовая автономия. 
 
Clarified the financial autonomy of budgetary institutions. Listed financial autonomy 

criteria of budgetary institutions. 
Keywords: budgetary institutions, company, criteria, management, model, financial 

autonomy, financing. 
 

Постановка проблеми. Кошторисне фінансування бюджетних установ, у 
системі казначейського обслуговування бюджету, передбачає повний доступ 
Державної казначейської служби України до всіх ресурсів бюджетних установ, 
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у т. ч. фінансових. Це зменшує конкурентні переваги бюджетних установ, як 
учасників господарських відносин. Шляхом дослідження моделей фінансової 
автономії бюджетних установ, у порівнянні з комерційними структурами, 
доцільно з’ясувати основні критерії ефективного управління фінансовою 
автономією таких установ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у 
дослідження проблем із управління фінансовою автономією бюджетних 
установ здійснили зарубіжні та вітчизняні науковці:  У. С. Гіззатова, Л. І. 
Горчінская, Р. Н. Кенжекулова, Н. Г. Кузьміна, О. В. Люта, Ж. О. Оспанова, Н. 
Г. Пігуль та ін. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Теоретичні та 
методичні напрацювання переважно стосуються фінансового механізму 
діяльності бюджетних установ у сфері охорони здоров’я та освіти. Загалом усі 
автори одностайні у тому, що фінансова автономія бюджетних установ – це їх 
самостійність у процесі формування, розподілу та використання фінансових 
ресурсів.  

Мета статті. Метою нашого дослідження є виокремлення критеріїв 
ефективного управління фінансовою автономією бюджетних установ. 

Основними завданнями є: 
- характеристика особливостей фінансової автономії бюджетних 

установ, у порівнянні з комерційними; 
- виявлення ключових чинників фінансового управління 

бюджетними установами, у порівнянні з комерційними; 
- порівняння моделей фінансової автономії бюджетних та 

комерційних структур; 
- виділення критеріїв ефективного управління фінансовою 

автономією бюджетних установ. 
Результати дослідження. До переваг кошторисного фінансування 

бюджетних установ відносимо забезпечення відповідності доходної та 
видаткової частин кошторису, тобто фінансування запланованих витрат 
відбувається у повному обсязі (рис. 1).  

Кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає жорсткий та 
постійний контроль за використанням фінансових ресурсів. Таке фінансування 
має й недоліки, пов’язані з відсутністю належних стимулів для досягнення 
взаємозв’язку між рівнем фінансування бюджетної установи та результатами її 
діяльності. Тобто здійснюється фінансове забезпечення лише мережі 
бюджетних установ, а не наданих ними послуг для задоволення суспільних 
потреб. Керівництво бюджетної установи не може на власний розсуд 
розпоряджатися коштами від надання платних (договірних) послуг, тобто 
юридично регламентується обмеження фінансової автономії бюджетних 
установ.  

Бюджетні та комерційні структури керуються різними документами для 
нормативно-правового регулювання господарської діяльності. Так, для 
бюджетної установи головним документом є Бюджетний кодекс України. На 
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противагу бюджетним установам, підприємство, як комерційна структура, 
керується нормами Господарського кодексу України. 

 
Рис. 1. Переваги та недоліки кошторисного фінансування бюджетних 

установ (розроблено авторами за [6,  с. 6; 8, с. 99]) 
 

Інші відмінності в управлінні порівнюваними установами представлені у 
табл. 1. 

Отже, головним стимулом діяльності керівництва бюджетних установ є 
задоволення соціально-економічних, освітніх, культурно-просвітницьких 
потреб суспільства.  

У світовій практиці відомі три моделі фінансової автономії комерційних 
структур, як суб’єктів господарювання (рис. 2).  

Так, повна автономія комерційних структур передбачає відсутність 
організаційно-майнового підпорядкування учасника господарських відносин. 
Фінансове забезпечення діяльності комерційних структур здійснюється за 
рахунок власних, позикових та залучених фінансових ресурсів, що 
використовуються на власний розсуд. Цю модель фінансової автономії 
демонструють приватні підприємства, що діють на основі приватної власності 
громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи), а також 
підприємства, що діють на основі колективної власності (підприємства 
колективної власності).  

Зауважимо, що модель часткової фінансової автономії комерційних 
структур передбачає часткове фінансування за рахунок бюджетних фінансових 
ресурсів, а також право власної ініціативи учасника господарських відносин 
для отримання та використання додаткових фінансових ресурсів на власний 
розсуд. 

 

Обмежена фінансова 
автономія бюджетних установ 

Переваги Недоліки 

Забезпечення 
відповідності доходної 
та видаткової частин 

кошторису 

Жорсткий та постійний 
контроль за 
витрачанням 

фінансових ресурсів 

Відсутність достатніх 
стимулів для раціонального 

і ефективного 
господарювання 

Відсутність взаємозв’язку 
між рівнем фінансування 
бюджетної установи та 

результатами її діяльності 

Кошторисне фінансування бюджетних установ 
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Таблиця 1 
Особливості управління комерційними та бюджетними структурами  

(розроблено авторами за [10, с. 110])  
Учасники господарських відносин 

№ Критерії 
Комерційні структури Бюджетні установи 

1 
Визначення мети 
діяльності 

Оцінюється в кількісних 
показниках (прибуток, 
рентабельність, рівень 
продажу та ін.) 

Визначається в загальному вигляді 
(покращити, зменшити, подолати, 
підвищити і т. д.) 

2 
Визначення 
джерел 
фінансування 

Фінансові результати 
діяльності або залучені кошти 

Бюджетні кошти, власні доходи від 
дозволених напрямів діяльності, 
благодійні внески, дарунки, гранти 

3 
Недостатність 
фінансових 
ресурсів 

Відмова від окремих цілей або 
залучення додаткових коштів 
за рахунок кредитів, 
інвестицій 

Відмова від окремих програм, скорочення 
чисельності, «заморожування» зарплати 

4 
Оцінка якості 
товарів, послуг 

Має конкретне вимірювання 
(габарити, продуктивність 
тощо) 

Має опосередкований характер (кількість 
учасників самодіяльності, кількість 
вилікуваних хворих та ін.) 

5 
Участь у створенні 
суспільних благ 

Надання послуг бюджетним 
установам на платних умовах 
(продукти харчування, 
медикаменти, устаткування та 
ін.) 

Основна діяльність 

6 

Громадський 
контроль за 
діяльністю 
виробників 

Практично відсутній, крім 
окремих випадків (Товариство 
захисту прав споживачів) 

Отримані кошти спрямовуються на 
розвиток, що контролюється суспільством 
шляхом створення спеціальних 
контролюючих органів 

7 
Вплив форми 
власності 

Усі доходи належать власнику 
і він може розпоряджатися 
ними на свій розсуд 

Усе майно і відповідно отримані доходи 
належать державі, у зв'язку з чим напрями 
їх використання повинні узгоджуватися з 
власником майна (органами державної та 
місцевої влади) 

8 

Нормативно-
правове 
регулювання 
діяльності 

Господарський кодекс України Бюджетний кодекс України 

 
Така модель характерна для комерційних структур, заснованих за участю 

держави на основі об’єднання майна різних форм власності. Господарським 
кодексом України використовується поняття «суб’єкти господарювання 
державного сектору економіки», якими також є суб’єкти, державна частка у 
статутному капіталі яких перевищує 50% чи становить величину, яка 
забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих 
суб’єктів [2]. Порівняно з повною та частковою автономією комерційних 
структур, модель мінімальної автономії значно обмежує свободу вибору обсягу 
та джерел фінансових ресурсів. Така комерційна структура повністю 
забезпечується майном та фінансовими ресурсами за рахунок бюджету, не має 
права на власну ініціативу для одержання та використання додаткових 
фінансових ресурсів [8, с. 100]. 
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ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУР 

 
Рис. 2. Фінансова автономія комерційних структур 

(розроблено авторами за [2; 8, с.100]) 
Модель мінімальної автономії характерна для державних комерційних 

підприємств, казенних підприємств, державних акціонерних товариств, 100% 
акцій яких перебуває у державній власності, тобто комерційних структур, які 
також вважаються суб’єктами господарювання державного сектору економіки 
[4]. 

У бюджетних структурах  розмежування моделей фінансової автономії  
доволі умовне (рис. 3). 

Переваги моделі фінансування, зорієнтованого на потреби бюджетних 
установ, полягають у максимізації ефективності використання бюджетних 
коштів та мінімізації державних коштів для утримання бюджетних установ.  

Модель фінансування бюджетних установ, у контексті придбання за 
кошти бюджету послуг бюджетних установ, передбачає їх участь у тендерах 
для отримання замовлень з боку держави, як замовника їхніх послуг. Така 
модель забезпечує ефективний розподіл державних завдань та скорочення 
бюджетних коштів. Недоліками моделі мінімальної автономії є чіткий контроль 
державних органів за використанням фінансових ресурсів бюджетними 
установами. 

Модель фінансування потреб бюджетних установ, із врахуванням 
результатів їхньої діяльності, передбачає такий обсяг фінансування, який 
залежить від повноти досягнення культурних, освітніх, наукових, благодійних 
та інших суспільно-корисних цілей.  

Мінімальна автономія 
повне забезпечення 

майном та фінансовими 
ресурсами за рахунок 
коштів бюджету, 

відсутнє право власної 
ініціативи на отримання 

та використання 
додаткових фінансових 

ресурсів 

Часткова автономія 
часткове фінансування 
за рахунок бюджетних 

коштів, є право 
власної ініціативи на 

отримання та 
використання 
додаткових 

фінансових ресурсів 
на власний розсуд 

Повна автономія 
відсутнє 

організаційно-майнове 
підпорядкування, 

фінансове 
забезпечення за 
рахунок власних, 
залучених та 

позикових фінансових 
ресурсів 

Державні комерційні 
підприємства, казенні 
підприємства, державні 

акціонерні товариства, 100% 
акцій яких перебуває у 
державній власності 

Комерційні 
структури, засновані 
за участю держави на 

базі об’єднання 
майна різних форм 

власності 

Комерційні 
структури, що 
діють на основі 
приватної чи 

колективної форми 
власності 
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Фінансова автономія бюджетних установ 

 
Рис. 3. Фінансова автономія бюджетних установ  

(розроблено авторами за [5, с. 236; 8, с. 100]) 
Інша модель часткової автономії бюджетних установ передбачає 

фінансування безпосередніми споживачами послуг бюджетних установ, у 
поєднанні з фінансуванням, зорієнтованим на попит та внутрішні потреби 
бюджетної установи. Тут використовуються державні чи муніципальні 
зобов’язання, які передаються бюджетними установами безпосереднім 
споживачам таких послуг на певний термін. 

Перевагами цієї моделі є розширення автономії бюджетних установ у 
питаннях планування та фінансування, а також у поєднанні бюджетних та 
приватних фінансових ресурсів для покриття потреб бюджетних установ [5, с. 
235-237]. 

Тому для оцінки рівня фінансової автономії бюджетних установ 
скористаємося певними критеріями ефективного управління такою установою. 
(табл. 2).  

Очевидно, що перевагою автономних бюджетних установ є спрощення 
механізму фінансування їхньої діяльності загалом.  

Пріоритетом фінансової автономії для бюджетних структур є не свобода 
бюджетних установ, а їхні здатність та права визначення власних напрямів дій 
без надмірного втручання держави, незважаючи на певну відносність такої 

Мінімальна автономія 
повне забезпечення майном та 

фінансовими ресурсами за рахунок 
коштів бюджету, відсутнє право 
власної ініціативи на отримання та 

використання додаткових фінансових 
ресурсів 

Часткова автономія 
часткове фінансування за рахунок 
коштів бюджету, є право власної 

ініціативи на отримання та 
використання додаткових фінансових 

ресурсів на власний розсуд 

Фінансування, 
зорієнтоване 
на потреби 
бюджетних 
установ 

Фінансування 
безпосередніми 
споживачами 

послуг 
бюджетних 
установ та 

фінансування, 
зорієнтоване на 

попит та 
внутрішні 
потреби 

бюджетної 
установи 

Придбання за 
кошти 
бюджету 
послуг 

бюджетних 
установ для 
певних цілей 

Фінансування 
потреб 

бюджетних 
установ із 

врахуванням 
результатів 

їхньої 
діяльності 
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автономії, - виникає потреба у посиленій суспільній увазі та державному 
контролі.  

Таблиця 2 
Критерії управління фінансовою автономією бюджетних установ  

(розроблено авторами за [7, с. 26-27]) 
Фінансова автономія 

Часткова № Показники 
Мінімальна 

Середня Висока 

1 
Управління 
бюджетною 
установою 

Централізоване Децентралізоване Децентралізоване 

2 

Загальні цілі у 
діяльності 
бюджетних 
установ 

Всі рішення 
приймаються 

державним органом 

Спільні рішення державного 
органу та керівництва  
бюджетної установи 

Всі рішення приймаються 
керівництвом  

бюджетної установи 

3 
Стратегічний  
менеджмент  

Всі рішення 
приймаються 

державним органом 

Спільні рішення державного 
органу та керівництва 
бюджетної установи 

Всі рішення приймаються 
керівництвом  

бюджетної установи 

4 

Контроль 
діяльності 
бюджетних 
установ 

Прямий державний 
та громадський 

контроль  

Контроль керівництвом  
бюджетної установи, 

призначеним державним 
органом (місцеві виконавчі 

органи)  

Контроль керівництвом  
бюджетної установи, 

незалежного від державного 
органу  

5 
Закупівлі 
бюджетних 
установ 

Пряме керівництво з 
боку державного 
органу, який також  
встановлює правила 

управління 
бюджетною 
установою 

Обмежена децентралізована 
влада керівництва бюджетної 
установи; державний орган 
має деякий вплив на рішення 

керівництва бюджетної 
установи 

Незалежне управління 
керівництвом бюджетної 
установи, зі значною  
здатністю прийняття 
незалежних рішень 

6 

Фінансовий  
менеджмент 
бюджетних 
установ 

Централізовані 
закупівлі; 

державний орган 
визначає обсяг 

фінансових витрат 

Поєднання централізованих і 
децентралізованих 

закупівель 

Закупівлі повністю 
контролюються керівництвом 

бюджетної установи 

7 
Фінансування 
бюджетних 
установ 

Повне фінансування 
державним органом; 
державний орган 

здійснює фінансовий 
контроль 

Субсидії від державного 
органу та кошти з інших 
джерел: деякий вплив 
державного органу, але 

фінанси загалом 
контролюються 

керівництвом бюджетної 
установи 

Самофінансування: відсутні 
субсидії від державного органу; 
кошти повністю контролюються 

правлінням; керівництво 
бюджетної установи володіє 
значною здатністю прийняття 

незалежних рішень 

 
Інші ознаки бюджетних установ, як учасників господарських відносин 

наведені на рис. 4. Через загальні та специфічні ознаки бюджетних установ 
фінансова автономія не повинна сприйматися як повна незалежність від 
держави, оскільки надання бюджетним структурам значної фінансової 
автономії супроводжується підвищенням контролю якості послуг, які вони 
надають. 

Висновки та пропозиції. Отже, порядок використання фінансових 
ресурсів вітчизняними бюджетними установами вказує на пріоритет 
бюджетного фінансування потреб та відсутність права бюджетних установ на 
вільне розпоряджання позабюджетними фінансовими ресурсами.  Тому для 
установ бюджетної сфери України властива модель мінімальної автономії. 
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Ознаки  
бюджетних установ 

Загальні ознаки  
бюджетних установ 

Специфічні ознаки 
бюджетних установ 

Правосуб’єктність 
(юридичні особи 
публічного права) 

 
Рис. 4. Ознаки бюджетних установ, як учасників господарських відносин 

(розроблено авторами за [9]) 
 

Бюджетні установи, в рамках моделі мінімальної автономії, зобов’язані 
керуватися системою нормативів, доведених органами управління, а також 
позбавлені економічних стимулів для розширення обсягів діяльності та 
підвищення якості надання послуг для задоволення суспільних потреб. 

Першим кроком до запровадження фінансової автономії бюджетних 
установ України став Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року 
№ 1556-VII, який забороняє вилучення фінансових ресурсів, отриманих 
вищими навчальними закладами як оплату за навчання, підготовку, 
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, 
у дохід державного або місцевих бюджетів. Причому фінансування державних 
вищих навчальних закладів здійснюється за рахунок фінансових ресурсів 

Форма власності (державна 
чи комунальна) 

Правовий статус – юридична 
особа (бюджетний орган, 
бюджетна організація, 
бюджетна установа) або 
відокремлений підрозділ 

(структурна одиниця) 
бюджетної організації 

Правовий режим майна –
 головний розпорядник 
бюджетних коштів 
(бюджетний орган), 

розпорядник бюджетних 
коштів другого ступеня 
(бюджетна організація), 
розпорядник бюджетних 
коштів третього ступеня 

(бюджетна установа) 

Форма бюджетного 
фінансування (кошторисне 

фінансування) 

Характер діяльності 
(невиробничий) 

Економічний результат 
діяльності (неприбутковий) 

Форми реалізації права 
власності – користування (усі 
типи бюджетних закладів), 
розпорядження (бюджетний 
орган, бюджетна організація), 
володіння (бюджетний орган) 
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державного бюджету на умовах державного замовлення із дотриманням 
принципів цільового та ефективного використання фінансових ресурсів, 
публічності та прозорості у прийнятті управлінських рішень [3]. 

Повна автономія бюджетних установ, як показує світова практика, 
неможлива, оскільки передбачає: відсутність організаційно-майнової 
підпорядкованості, фінансове забезпечення діяльності бюджетних установ за 
рахунок власних,  позикових та залучених коштів, що використовуються на 
власний розсуд. Запровадження моделі часткової автономії бюджетних установ 
позитивно вплине на ефективність їх функціонування. Тому перспективами 
наших подальших досліджень є розроблення обґрунтованих підходів до 
використання запропонованих критеріїв управління фінансовою автономією 
бюджетних установ. 
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УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В БАСЕЙНІ СУХОГО ЛИМАНУ  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В БАССЕЙНЕ СУХОГО 
ЛИМАНА 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO DEVELOP INTEGRATED WATER 

RESOURCES MANAGEMENT IN THE BASIN DRY ESTUARY 
 

Розглянути методичні підходи створення системи інтегрованого управління водними 
ресурсами в басейні Сухого лиману. Проведена оцінка окремих складових водного балансу 
водойми. 

Ключові слова: водні ресурси, інтегроване управління, Сухой лиман   
 
Рассмотрены методические подходы создания системы интегрированного 

управления водными ресурсами в бассейне Сухого лимана. Проведена оценка отдельных 
составляющих водоного баланса водоема. 

Ключевые слова: водные ресурсы, интегрированное управление, Сухой лиман 
 
Methodical approaches create a system of integrated management of water resources in the 

basin of the Dry Estuary. The evaluation of the individual components of the balance of the pond 
water-heatin. 

Keywords: water resources, integrated management, Dry estuary 
 
Постановка проблеми. В процесі розвитку сучасної цивілізації людство 

прийшло до розуміння – вода як один з найважливіших елементів 
навколишнього середовища потребує всебічного інтеграційного управління з 
урахуванням всіх видів та категорій водних ресурсів Землі, всіх категорій 
водокористувачів та наслідків їх антропогенного впливу на стан природних вод. 
Особливе значення в концепції інтегрованого підходу до управління водними 
ресурсами територій набуває оцінка наслідків антропогенного впливу з точки 
зору визначення подальшого існування та розвитку водних ресурсів – сталого, 
ефективного та нешкідливого. За даними [12, с. 3] на сьогодні на кожного 
мешканця планети Земля приходиться близько 750 м на рік доступної до 3
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використання прісної води. За прогнозами ЮНЕСКО к 2050 року, без 
врахування прогнозованих  змін клімату, зазначений показник зменшиться в 
середньому до 450 м , що за класифікацією ООН [13, с. 5] означає перехід 
більше 80% країн світу за межу водного дефіциту.  

3

Інтегроване управління водними ресурсами можливо охарактеризувати як 
процес перманентної оцінки водогосподарського балансу території з 
визначенням постійних тенденцій його змін в залежності вид цілої низки 
факторів: характеру та кількісних показників господарського навантаження на 
водний об’єкт та водозбірний басейн в цілому, прогнозованих майбутніх змін 
клімату та їх впливу на водні ресурсу досліджуваної території тощо. 
Визначення факторів впливу та тенденцій змін водогосподарського балансу 
обумовлює наступну розробку планів інтегрованого управління 
водогосподарською діяльністю, першочерговою задачею яких повинна бути 
ув’язка наявного водноресурсного потенціалу з вимогами господарського 
комплексу території або регіону.  

Основи сучасної концепції інтегрованого управління водними ресурсами 
були сформульовані ще у 1992 р. на Всесвітньої конференції у Дубліні, які у 
наступні роки стали базисом для глобальних реформ водного господарства 
багатьох країн світу [12, с. 6].     

Необхідно підкреслити, що якість води є невід’ємною складовою 
водноресурсного потенціалу будь-якої території або басейну, тому під час 
розробки планів інтегрованого управління особлива увага повинна приділятися 
екологічним аспектам оцінки якості вод, визначення окремих водокористувачів 
як забруднювачів водного басейну.     

Першоосновою розробки схем інтегрованого управління водними 
ресурсами басейну – загальний облік всіх складових природного і штучного 
поновлення обсягів водних ресурсів в межах визначених територій, що надає 
можливість складання поточного водогосподарського балансу, розробки схеми 
раціонального розподілу ресурсів по території та між окремими 
водокористувачами, проведення оцінки якості управління комплексом 
водогосподарських заходів, а також контролю допустимих норм 
антропогенного навантаження на водноресурсний потенціал басейну. Крім 
того, розробка схеми інтегрованого управління водними ресурсами басейну 
повинна паралельно з визначеними вище завданнями в обов’язковому порядку 
вирішувати завдання фінансово-економічного блоку, пов’язанні платними 
водокористуванням.    

Причому необхідно чітко відрізняти два економічних поняття – вартість і 
оплата. Вартість води має важливе значення для раціонального використання 
ресурсу у разі відсутності можливості повного забезпечення загальних потреб 
водокористувачів при галузевому або територіальному розподілі. В першу 
чергу, зазначене важливо під час розробки схем альтернативного використання 
ресурсу як регулюючого заходу економічного блоку схеми інтегрованого 
управління водними ресурсами. Плата за воду застосовується як економічний 
інструмент для підтримки уразливих груп водокористувачів, впливаючи на їх 
поведінку в розрізі економії і ефективного використання водного ресурсу, 
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забезпечуючи стимули для управління попитом, окупності наданих послуг та 
готовності окремих споживачів платити за додаткові водогосподарські послуги 
[8, c. 57].    

Визнання водного ресурсу в якості економічного товару – дуже важливий 
засіб для прийняття  рішення щодо розподілу ресурсу між окремими секторами 
господарського комплексу або галузями економіки, а також між різними 
водокористувачами в межах одного сектору або галузі. Зазначене має особливе 
значення у випадках, коли далі збільшення обсягів поставки ресурсу фактично 
неможливо.   

Виникнення лиманів Українського Причорномор’я тісно пов’язане з 
загальними процесами становлення всієї берегової лінії узбережжя Чорного 
моря. Процес виникнення лиманів тісно пов’язаний з тектонічними явищами та 
трансгресіями Чорноморського басейну [4, c. 6]. Виникнення лиманів як 
затоплених пригирлових частин річкових долин або балок пов’язане, в першу 
чергу, із затопленням морськими водами річкових долин у зв’язку з процесами 
підйому рівня моря та опусканням поверхні суші [1, c. 15]. 

Лимани Північно-Західного Причорномор’я представляють унікальні 
природні системи, які складають важливу складову водного фонду нашої 
країни та мають найважливіше природне і соціально-економічне значення для 
України.  

Всього на ділянці узбережжя північно-західної частини Чорного моря у 
межиріччі Дунаю і Дністра розташовані 21 лиман, які по типу водного 
живлення на дві великі групи [4, с.12]: 

1 група – відкриті лимани, які мають достатньо свобод ний водообмін з 
морем. В свою чергу до зазначеної групи лиманів входить декілька підгруп 

- відкриті з великим доступом  річного притоку (Дністровський, 
Дніпровсько-Бугський лимани); 

-  відкриті з незначними показниками річного притоку (Березанський 
лиман); 

 - штучно відкриті з незначними величинами річного притоку (Малий 
Аджаликський лиман).   

2 група – закритий тип лиманів, які найбільш розповсюджений на 
території Причорномор’я. Зазначені водні об’єкти утворилися під час 
затоплення гирлових ділянок річок внаслідок загальних геологічних процесів 
трансгресії узбережжя Північного Причорномор’я та за рахунок підйому рівня 
Чорного моря [2, с.55]. Водних режим цього типу водойм забезпечується за 
рахунок річкового стоку та живлення підземними водами, а також за рахунок 
поверхневого притоку від атмосферних опадів.  

В цілому регіон Північно-Західного Причорномор’я та його водні об’єкти 
грають особливу роль в економічному розвитку господарського комплексу 
України. В першу чергу, слід виділити той факт, що на зазначеній території 
розташовані найбільші морські та річкові порти України, які щорічно 
забезпечують перевантаження майже 90% вантажопотоків країни, через 
північно-західну частину Українського Причорномор’я проходять маршрути 
міжнародних транспортних коридорів № 7 і № 8 (залізничні, річкові, морські), 
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що також значно підвищує роль регіону в сталому розвитку економіки країни. 
Однак, в той же час зазначені факти обумовлюють величезні антропогенні 
навантаження на природні комплекси регіону. 

Реалізація європейських програм міжнародних транспортних коридорів і 
постійне збільшення потоків міжнародного транзиту природних ресурсів 
дозволяють розглядати Азово-Чорноморський басейн як особливу транспортну 
зону, яка пов’язує прилеглі країни з Європою. Необхідно також відмітити 
значне посилення геоекономічної зацікавленості багатьох зарубіжних країн до 
Азово-Чорноморського регіону у зв’язку зі стратегічним курсом Європейського 
Союзу на формування єдиної європейської транспортної системи.  

Сухий лиман в ряду лиманів Північно-Західного Причорномор’я займає 
особливе місце. Сухой лиман – водойма, яка за всіма показниками може бути 
віднесена до 1-ї групи лиманів, штучно відкритих під час створення 
відповідних гідротехнічних споруд Іллічівського  торговельного морського 
порту з дуже невеликим впливом на гідрологічний режим таких характеристик 
як річковий приток та атмосферні опади.  

Загальна площа водозбору Сухого лиману становить 347,0 км2, площа 
дзеркалу поверхні лиману – 12,0 км2, максимальна довжина – 9 км, ширина 
водойми коливається в межах 0,5-1,5 км. В природних умовах максимальна 
глибина водойми відповідала показнику 6,0-6,5 м, у зв’язку з будівництвом 
портових споруд та забезпеченням судового ходу максимальна глибина в 
акваторії лиману значно збільшення та відповідає існуючим вимогам 
судноплавства [9, с. 567]. На сьогодні басейн Сухого лиману складається з 
більш ніж десяти окремих солоних та прісних водойм, розділених між собою 
штучними дамбами.  

З одного боку Сухий лиман є відносно невеликою водоймою у порівнянні 
із такими сусідами, як Дністровський або Тилігульський лимани. З другого 
боку антропогенне навантаження на природне середовище водойми та його 
басейну з урахуванням сукупності підприємств всього морегосподарського 
комплексу території  максимальне.  

Якість води Сухого лиману значною мірою визначається особливостями 
його гідрологічного режиму, великим впливом вітрових згінно-нагінних явищ 
[5, с. 23]. Зазначений факт оказує суттєвий вплив на тісний зв’язок якості вод 
Сухого лиману з якістю морських вод в акваторії Одеського району північно-
західної частини Чорного моря. Якість морських вод в акваторії Одеського 
району північно-західної частини Чорного моря визначається, з одного боку, 
надходженням забруднюючих речовин з річковим стоком Дніпра, Південного 
Бугу і Дністра, а, з іншого боку, скиданням  забруднюючих речовин від 
прибережних джерел [7, с. 56]. Надходження в морське середовище значної 
кількості біогенних речовин обумовлює зміну гідрохімічного режиму вод 
акваторії, розвиток процесу евтрофікації, значне погіршення рекреаційних 
властивостей морського середовища [3, с. 19; 7, с. 60].    

По сольовому складу води Сухого лиману відносяться до хлоридного 
класу, групі натрію третього типу. Відносний склад у воді іонів Сl` становить 
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45-48%, екв. Na`+K` - 35-40%.  Концентрація іонів Сl`коливається в межах від 
12,5 до 23,8 г/л  [7, 60; 9, с. 568]. 

Побудова схеми інтегрованого управління водними ресурсами басейну 
основується на ряді ключових принципів, які визначають її сутність [1,4] . З 
урахуванням особливостей території, яка досліджується, схема інтегрованого 
управління водними ресурсами Сухого лиману, на наш погляд, повинна 
спиратися і враховувати такі вимоги: 

1. Інтегроване управління повинно здійснюватися в межах 
гідрографічних кордонів у відповідності з морфологією басейну. Тобто, оцінка 
водноресурсного потенціалу проводиться для всієї водозбірної площі – 347,0 
км2 без виділення в окремі зони (райони, водойми тощо) будь-яких складових 
території незалежно від особливостей сучасного господарського використання, 
наявності гідротехнічних споруд та ін [10, с. 23; 11].   

Схема інтегрованого управління повинна враховувати всі складові 
рівняння водного балансу (водообміну з морською акваторію, притоку річкових 
або поверхневих вод, атмосферних опадів, ґрунтового притоку, показникам 
випарювання, зворотних вод).  

Басейн Сухого лиману повинен бути розділений на морфологічно 
однорічні ділянки, які мають приблизно однакові кількісні показники впливу 
окремих складових водного балансу. Для кожної з ділянок басейну  з 
урахуванням її особливостей формування водного балансу розробляється 
оцінка водноресурсного потенціалу, які в остаточному вигляді ув’язуються в 
єдину для всього басейна схему.   

Наприклад, загальний водозбірний басейн Сухого лиману може бути 
розділений мінімум на три ділянки (верхня частина – «прісноводна», середня 
частина – від залізничної дамби до поромної переправи, нижня частина – від 
поромної переправи до гирлової частини лиману) для кожної з котрих окремо 
буде виконаний весь комплекс зазначений вище робіт, а в кінцевому варіанті 
вони будуть ув’язані в єдиний водогосподарський баланс.    

2. Ув’язка всіх видів водокористування в межах басейну Сухого лиману і 
для всіх об’єктів господарської діяльності (водокористувачів) по горизонталі 
між окремими галузями господарського комплексу (аграрний комплекс, 
комунальне господарство, об’єкти промисловості тощо) і по вертикалі між 
різними рівнями водогосподарської ієрархії (верхня ієрархія – басейн в цілому, 
з послідовною розбивкою на системи більш низької ієрархії використання 
ресурсу до окремих невеликих приватних водокористувачів).    

3. Громадська участь не тільки в управлінні, але й у фінансуванні, 
плануванні та розбудові водогосподарської інфраструктури. 

Під «громадською участю», безумовно розуміється участь не тільки 
виключно різних громадських організацій і об’єднань, але й обов’язкова участь 
місцевих органів влади, самоврядування, муніципальних водокористувачів. 
Участь громадськості повинно забезпечити, в першу чергу, атмосферу 
прозорості та відкритості, при якій вірогідність прийняття рішення, яке не 
відповідає інтересам громад, значно знижається.     
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4. Пріоритет природоохоронний вимог в діяльності органів управління 
під час практичного застосування схеми інтегрованого управління водними 
ресурсами басейну Сухого лиману.  

Екосистемний підхід виходить з одного  найважливішого постулату – 
природа – рівноправний партнер. Зазначена вимога означає необхідність 
визначення максимально можливого рівня антропогенного впливу на водні 
ресурси з метою забезпечення рівня їх сталого поновлення, мінімізації у 
кількісному відношенні негативних наслідків взаємодії джерел води і 
економічно використовуємих територій. 

За даними [6, с. 129; 11] в Україні сьогодні відсутні регіони, в межах яких 
фактичне використання водноресурсного потенціалу менше екологічно 
допустимого рівня. Лише для восьми областей зазначений показник находиться 
на рівне його критичних значень (0,30), а для Житомирської, Харківської, 
Луганської  і Донецької областей  його показники становлять відповідно 1,0; 
1,60; 1,40 та 1,20, що означає що зазначені адміністративно-територіальні 
одиниці України здійснюють свою водогосподарську діяльність за рахунок 
водних ресурсів, які формуються на інших територіях. Для Одеської області, в 
межах якої знаходиться басейн Сухого лиману, показник використання 
водноресурсного потенціалу перевищує його критичне значення та становить 
0,50. 

Варто зазначити, що використання лиману та прилеглої території має 
здійснюватися на засадах збалансованого розвитку, тобто з урахуванням 
екологічної, економічної та соціальної складових. Після підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС Україна взяла зобов’язання імплементувати в природоохоронне 
законодавство ряд директив, шість з яких стосуються якості води і управління 
водними ресурсами. Саме тому раціональне використання водних ресурсів 
лиману та збереження його екосистем мають лягти в основу управління цього 
об’єкта.  

5. Вода повинна бути визначена товаром, який з урахуванням його 
важливості має економічну та соціальну вартість.  

Управління водними ресурсами Сухого лиману як соціально-
економічним товаром – спосіб досягнення не тільки виключно фінансово-
економічних цілей сталого розвитку окремих регіонів і країни в цілому, але й 
важливий захід досягнення соціальних цілей, пов’язаних із забезпеченням 
ефективного і рівноправного водокористування, заохочення економії та 
охорони водних ресурсів.  

5. Інформаційне забезпечення системи управління, економічна і 
фінансова стабільність управління схемою інтегрованого управління водними 
ресурсами басейну.  

Екологічна складова схеми інтегрованого управління водними ресурсами 
Сухого лиману повинна знаходиться на рівні першочергових завдань як 
невід’ємна складова частина водноресурсного потенціалу території. Необхідно 
враховувати факт, що зменшення показників якості вод в свою чергу зменшує 
економічну та соціальну вартість водноресурсного потенціалу басейну і як 
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слідство зменшує економічну привабливість території, суттєво звужуючі 
можливості застосування механізмів сталого розвитку регіону.  
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙНАЗВАНИЕ 

  
FORMATION MECHANISM OF PERSONNEL MANAGEMENT AS A 

FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 
 

Досліджено аспекти впливу механізму управління персоналом на 
конкурентоспроможність підприємств. 

Ключові слова: механізм, персонал, конкурентоспроможність, управління, 
мотивація, система, підприємство. 

 
Исследованы аспекты влияния механизма управления персоналом на 

конкурентоспособность предприятий. 
Ключевые слова: механизм, персонал, конкурентоспособность, управление, 

мотивация, система, предприятие. 
 
Investigated aspects of personnel management mechanism on the competitiveness of 

enterprises. 
Key words: mechanism, personnel, competitiveness, management, motivation system, 

enterprise. 
 
Постановка проблеми. В ринкових умовах завданням першорядної 

важливості стає забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 
промислових підприємств, що можливе лише за умов якісних змін стереотипів 
господарювання та значною мірою визначається станом вирішення проблем 
управління персоналом, які останнім часом набувають все більшого значення у 
зв’язку з підвищенням ролі працівника в їхній діяльності. Управління 
персоналом стає фактором забезпечення економічної стабільності та 
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, тому потребує 
посиленої уваги й залишається актуальним для всіх господарських утворень.  

У сучасних умовах при наявності високої невизначеності та динамізму 
ринкового середовища економічний та соціальний розвиток неможливий без 
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впровадження стратегічних напрямів в управління персоналом, що дасть 
можливість забезпечити ефективне досягнення перспективних цілей 
промисловими підприємствами на основі утримання конкурентних переваг та 
відповідного реагування на зміни зовнішнього середовища, серед яких: 
формування відповідної організаційної структури управління, інвестування в 
розвиток персоналу, підвищення його конкурентоспроможності, маркетинг 
персоналу, створення ефективної системи мотивування та стимулювання.  

Реальний ефект від удосконалення управління персоналом можливо 
досягти лише за умови базування всіх його елементів на об’єктивному 
підґрунті, виходячи з відповідних потреб промислового підприємства та за 
наявності певних умов зовнішнього середовища, що у свою чергу вимагає 
чіткості теоретичних і методичних підходів у цій сфері. 

Сьогодні ринкова економіка України потребує відкритості та інтеграції у 
світове співтовариство, що вимагає підвищення конкурентоспроможності 
підприємств. Найважливішими передумовами  забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств-виробників є високий кваліфікаційний і 
освітній рівень персоналу, ступінь адекватності його вимогам, що 
пропонуються організаційними та технічними умовами функціонування. 
Дотримання всіх цих вимог призведе до оздоровлення національної економіки 
України та реального  входження в міжнародні економічні структури. 
Управління людським ресурсом повинне зводитись до забезпечення основної 
функції в організаційному процесі підприємства та до активного впливу на 
розвиток підприємства в майбутньому. В умовах постійно зростаючої 
конкуренції перед підприємствами ставиться завдання завоювання й утримання 
стійкої конкурентної позиції на ринку, що вимагає формування і реалізації 
адекватної, гнучкої та науково обґрунтованої стратегії управління персоналом. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченням питань формування механізму 
управління персоналом займалися відомі вітчизняні та зарубіжні вчені- 
економісти: Балабанова Л.В., Бузько І.Р., Гавкалова Н.Л., Кравченко А.І., 
Шекшня С.В., Щербак В.Г. та ін. Однак на сьогоднішній день недостатньо 
розробленим є прикладний методичний інструментарій управління персоналом, 
який надав би можливість використати наявні та розвинути потенційні 
конкурентні переваги кадрового складу підприємства.  

Метою статті є вивчення теоретичних основ управління персоналом в 
умовах ринкових відносин та визначення його взаємозв’язку з 
конкурентоспроможністю підприємства.  

Результати досліджень. Головним завданням управління персоналом є 
формування потрібного рівня мотивації праці, що виражається через 
стимулювання працівників, шляхом впливу на мотиви поведінки останніх за 
допомогою його складових. Для того, щоб працівник підвищував 
продуктивність праці, його робота повинна бути цікава і важлива для нього, як 
необхідна подія для отримання винагороди. До групи зовнішніх факторів, які, в 
першу чергу, спрямовані на задоволення матеріальних потреб працівника, але 
мало пов'язані із сутнісним змістом роботи, віднесемо матеріальні виплати 
(стимули) - заробітна плата, премії, дивіденди, а також фактори гігієнічні 
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(фрустатори) - умови роботи, тривалість робочого дня тощо. Фрустатори 
регулюють трудову поведінку, усуваючи незадоволення, розчарування та інші 
негативні емоції. Так, наприклад, несприятливі умови роботи можуть 
викликати у людини прагнення змінити вид діяльності. У такому разі в 
забезпеченні мотивації величезну роль відіграватиме ліквідація дії негативних 
факторів виробництва, створення належних умов для роботи. Подібним чином 
можуть впливати на поведінку і наміри працівників, конфліктні ситуації в 
групі, напруженість у міжособистісних відносинах, надмірна тривалість 
робочого дня і т.п. І навпаки, завдяки просуванню по службі, підвищенню 
престижності професії, створенню привабливого іміджу, комфортним умовам 
роботи можна забезпечити бажаний мотиваційний ефект. Необхідно зазначити, 
мотиви в кожного працівника різні, тому слід розробляти і використовувати ті 
механізми, що регулюють найкращим чином поведінку працюючих. Необхідно 
підкреслити, що добре налагоджена система управління персоналом дозволить 
у значній мірі підвищити результативність праці працівників, ефективність 
виробництва, що, у свою чергу, забезпечить підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Незаперечним є той факт, що ефективним стимулюючим фактором 
управління персоналу є заробітна плата. Але повною мірою вона виконуватиме 
цю функцію лише коли відповідатиме інтересам працівника і максимально 
відбиватиме розмір індивідуального трудового внеску. Заробітна плата повинна 
задовольняти потреби та інтереси працівника повністю. Одночасно він має 
знати, які вимоги ставляться перед ним і які санкції будуть застосовуватися у 
випадку невиконання вимог. 

Працівники у сучасних умовах повинні бути високоосвіченими, володіти 
високою корпоративною культурою, стратегічним мисленням та ерудицією. 
Для цього необхідно забезпечити постійний професійний розвиток працівників. 
Функції підприємств у сфері розвитку персоналу значно розширились. Система 
підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки робітників на 
підприємствах, з одного боку, повинна швидко реагувати на зміни потреб 
виробництва в робочій силі, а з іншого − надати можливість працівникам 
відповідно до їх інтересів підвищувати свій професійний рівень і навчатись. В 
сучасних концепціях менеджменту людина розглядається як найвища цінність, 
людський чинник є головним чинником високоефективного виробництва. 
Професійний розвиток, в свою чергу, сприяє загальному, інтелектуальному та 
професійному зростанню людини, розширює її ерудицію і зміцнює впевненість 
у собі. Ключовим моментом у управлінні професійним розвитком є організація 
взаємопов’язаних процесів формування особистості працівника з 
конкурентоспроможними здібностями. Основним напрямом професійного 
розвитку є професійне навчання − процес формування у працівників 
специфічних, професійних знань, навиків за допомогою спеціальних методів 
навчання. Управління процесом професійного навчання починається з 
визначення потреб, які формуються на основі потреб розвитку персоналу, а 
також необхідністю виконання робітниками своїх поточних виробничих 
завдань і обов’язків. Потреби, пов’язані з виконанням виробничих завдань, 
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визначаються на основі заявок лінійних керівників і самих робітників. В першу 
чергу це відноситься до робітників, щойно прийнятих на роботу. Про 
важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних 
підприємств виділяють для цієї цілі майже 5 % фонду заробітної плати. 
Навчання працівників дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах 
підприємства − підвищення конкурентоспроможності підприємства, так i в 
інтересах людини − підвищується рівень життя, створюється можливість для 
реалізації cвоїх здібностей. Працвник стає конкурентоспроможним на ринку 
праці, а рівень його освіти (разом з показниками тривалості життя та доходу на 
душу населення) є одним із трьох показників, що формують індекс розвитку 
людини. 

Отже, управління персоналом вимагає уваги до забезпечення належної 
мотивації праці на рівні, коли будуть мобілізовані творчі можливості 
працівника на ефективну роботу через його економічні інтереси як власника й 
виробника одночасно. Тому одним з основним чинників управління 
персоналом, стимулювання людей до праці й примноження цінностей є 
економічний інтерес. З погляду людини - це бажання мати певну власність і 
завдяки праці або оренді збільшувати її розмір.  

Слід наголосити також і на тому, що для того, щоб винагороди 
стимулювали працівників, заохочували їх у досягненні кінцевих результатів 
виробництва, то система винагород має базуватись на наступних принципах:  

1) форми винагород працівників мають бути конкурентоспроможними 
відносно інших господарств;  

2) механізм стимулювання має бути зорієнтованим на досягнення 
кінцевих результатів як окремого працівника, так і колективу в цілому;  

3) кожен працівник отримує стільки - скільки зробив;  
4) частка премій і додаткових витрат тим більша, чим вищий ранг 

працівника, що стимулює постійно підвищувати свій рівень.  
Працівник повинен знати, скільки він може отримати за кількість та 

якість своєї праці. Повинен знати і скільки він може не отримати за неякісні, 
безрезультатні або запізнілі дії. Винагороди стимулюють інтереси працівників, 
заохочують їх у підвищенні кінцевих результат виробництва.  

Допоміжною формою винагороди персоналу є премії, вони належать до 
факторів економічної мотивації, які сприяють збільшенню виробництва 
продукції. Форми і розміри премій залежать від категорії працівників. 
Зростання обсягів виробництва здійснюється за додаткового обсягу робіт, 
забезпечення встановленої якості продукції та культури виробництва, у вигляді 
визначеного відсотка від тарифної ставки або від фактично відпрацьованого 
часу (нарахування йде на основну заробітну плату). Отже, премія не повинна 
нараховуватися за результати і діяльність працівників, що є обов'язковими і 
оплачуються в рамках постійної частини заробітку.  

Отже, для того щоб премія на підприємствах забезпечувала певний 
економічний ефект, необхідно, щоб основні елементи, які характеризують 
організацію преміювання, були економічно правильно побудовані. 
Преміювання повинно здійснюватись за перевиконання завдання, дострокове 
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завершення роботи, економію матеріальних ресурсів, досягнення високих 
показників по виробництву окремих видів продукції, якісне і своєчасне 
виконання робіт. Таким чином, премія повинна нараховуватись за досягнення 
високих показників в роботі як кожного окремого працівника, так і певної 
групи працівників. Одночасно, додаткові зусилля працівників, стимульовані 
премією, повинні покривати витрати на виплату цих премій. Виплата премій 
повинна відбуватись за рахунок коштів підприємства в межах прибутку.  

Процедуру винагородження слід проводити в залежності від досягнутих 
успіхів: на робочих місцях, на святах у колі підприємства та інше. Це дозволяє 
популяризувати досягнення в галузі підвищення ефективності праці та її якості, 
які до цього були непомітними. За умов розвитку ринкової економіки виникає 
необхідність пробудити у робітників підприємств зацікавленість у результаті 
праці та ініціативу, сформувати сталу соціальну позицію, засновану на 
технологічному, технічному та економічному мисленні. 

Система управління персоналом має спиратись на нормативно-правову 
базу, за якою повинно здійснюватись державне регулювання мінімального 
розміру і відсутність верхньої межі рівня оплати праці, що залежить тільки від 
фінансових можливостей підприємств. 

В наукових працях вітчизняних та закордонних вчених пропонується ряд 
методів ефективного управління персоналом. До класичних методів відносять: 

- адміністративні (ґрунтуються на владі, дисципліні та покаранні, відомі 
в історії як «метод батога»; вони спираються на адміністративну 
підпорядкованість об'єкта суб'єкту, на основі існуючої ієрархії управління; 
орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової 
дисципліни, почуття обов'язку, культура трудової діяльності; діють через такі 
механізми: правові норми, інструкції, організаційні схеми, нормування, накази, 
розпорядження, які використовуються в процесі оперативного управління); 

- економічні (базуються на використанні економічних стимулів і відомі 
як «метод пряника»; за їх допомогою здійснюється матеріальне стимулювання 
колективу, окремих працівників; це – економічні нормативи діяльності, система 
матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, премії); 

- соціально-психологічні (засновані на використанні моральних 
стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних 
механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений 
обов'язок, внутрішню потребу людини; цього можна досягти через: формування 
колективу, створення нормального психологічного клімату й творчої 
атмосфери; особистий приклад; задоволення культурних і духовних потреб 
працівників; встановлення соціальних норм поведінки і соціального 
стимулювання розвитку колективу; встановлення моральних санкцій і 
заохочення; соціальний захист) . 

Більш сучасні методи управління  пропонують використання так званих 
3-х стилів: 

- стиль участі (пояснити чому працівник важливий у команді, створити 
відчуття власної значущості; застосовується для нових членів команди та 
працівників низових ланок); 
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- стиль безпосереднього керівництва (дати працівникам відповідь на 5 
запитань Що?Де?Як?Чому?Коли?; працівники повинні знати що повинні 
робити, які їхні обов’язки, коли робота повинна бути завершена; як приклад, 
цей метод часто застосовується в організації роботи працівників клінінгових 
служб готельних підприємств); 

- стиль командної роботи (обмін досвідом, спільне вирішення проблем, 
колективні поради; як приклад, застосовується при організації банкетів і 
подібних заходів в ресторанах) .                

Останнім часом значної популярності серед багатьох компаній індустрії 
гостинності, особливо в корпоративному секторі, набула ідея сприйняття 
персоналу як стратегічного ресурсу. Для ефективного управління цим ресурсом 
необхідно максимально використовувати його явний та прихований потенціал. 
Основу даного потенціалу складає не тільки професійна майстерність, а й 
здатність до творчості, до креативного мислення та генерації нових ідей. Саме 
останні складові можуть стати вагомим фактором підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та розширення сегменту потенційних 
споживачів. 

 До сучасних методів пошуку інноваційних ідей серед персоналу можна 
віднести наступні : 

«Альтер-его» (вирішення будь-якого питання з точки зору відомої 
людини). Для того, щоб вирішити конкретну проблему за цим методом, 
необхідно подивитись на неї очима історичної особи, персонажу книги, 
видатного спеціаліста в певній сфері, відомого корпоративного лідера. 
Застосування цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, використовуючи 
стиль та ідеї відомих особистостей. 

«Сесія питань» (мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи 
думки). Представляє собою обговорення ряду попередньо сформульованих 
питань у форматі мозкового штурму (брейнстормінгу) з повною свободою 
висловлювань думок без обтяження критикою. 

«Символ» (представлення проблеми чи питання певним символом, який 
максимально відповідає цій проблемі; кожний елемент символу може бути 
відповіддю на питання). За цією методикою керівник формулює проблему та 
пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді певного символу, 
який би максимально відповідав висунутій проблемі по суті та характеру. За 
складеним списком атрибутів даного символу група продумує способи їх 
застосування для вирішення проблеми. 

«Виклик» (керівник формує уявну проблему, а персонал повинен 
вирішити її без будь-якої допомоги). За цим методом керівник кидає виклик 
підлеглим, випливаючи на їх підсвідоме бажання довести свою спроможність 
самостійно вирішувати проблеми та приймати рішення. 

«Метод SCAMPER» (вирішення проблеми шляхом заміни, комбінації, 
адаптації, модифікації, застосування, ліквідації, створення протилежності). 
Назва методу включає перші букви дій, які потрібно зробити персоналу над 
продуктом, послугою чи явищем в організації. Це дозволить знайти безліч 
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несподіваних ідей для модифікації існуючих та створення нових продуктів чи 
послуг.  

«Метод провокацій» (пошук вигоди від незвичайних, навіть безглуздих 
ідей). Цей метод сприяє генеруванню серед персоналу ідей, які виходять за 
межі стандартних моделей мислення і особливо корисний, коли підприємство 
хоче створити абсолютно новий товар, розпочати новий бізнес. 

«Рефреймінг» (використовується для вирішення важливих бізнес-
проблем). Найбільш поширеною формою рефреймінгу є оцінка працівниками 
проблеми з точки зору людей різних професій. Керівник доручає підлеглим 
грати різні ролі при критичній оцінці різних складових продукту чи послуги 
підприємства та вислуховує їх думку, фіксуючи нові ідеї. 

«Метод інверсії» (пошук раціональних рішень проблеми при аналізі 
протилежного завдання). За цим методом керівник ставить перед підлеглими 
завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. В результаті можна 
отримати перелік дій та рішень, які не допустимі для даного продукту чи 
послуги і використати ці знання для їх покращення. Цей метод дозволяє 
працівникам побачити те, чого б вони не помітили при прямому формулюванні 
проблеми. 

Ще одним нестандартним методом пошуку інноваційних ідей є 
використання чотирьох, так званих «лінз сприйняття», кожна з якої 
представляє собою нову точку зору на бізнес, клієнта та зовнішнє середовище . 

Перша «лінза» - це заперечення стереотипів, які протягом багатьох років 
діють у компанії чи взагалі туристичній сфері в цілому. Більшість проривних 
інновацій виникають, саме завдяки цьому. Іноді важко відмовитись від 
установлених правил і порядку, тому  існують такі методи подолання 
стереотипів: виявлення догми (складання переліку найважливіших передумов, 
які використовує компанія в повсякденній діяльності; виділення їх у списку 
стереотипів, розуміння чому вони існують, спроба замінити їх на 
альтернативи), пошук абсурдності (погляд на свій бізнес очима клієнта, це 
дозволяє знайти дрібниці, які для клієнта є абсолютно абсурдними; в результаті 
народжується нова ідея для покращення результатів своєї діяльності), 
прийняття «екстремальних» рішень, пошук можливості для «і» (здатність 
компанії не ставити клієнта перед вибором, наприклад взяти старіше, але 
дешевше, чи новіше, але дорожче, а запропонувати йому такий варіант, в якому 
б клієнт був у виграші з будь-якого боку) . 

Другою «лінзою» є виявлення і комбінування трендів, що являє собою 
аналіз тенденцій не лише своєї сфери діяльності, але й демографічної, 
технологічної, геополітичної та інших сфер. Для того щоб успішно використати 
цю «лінзу» необхідно звернути увагу на зміни зовнішнього середовища і 
виявити його вплив на бізнес. Це можливо здійснити, виконуючи такі дії: йти 
туди, де ще не було конкурентів (самостійний аналіз і дослідження певної 
послуги, чи ринку, які в майбутньому зможуть приносити чималий прибуток); 
посилювати слабкі сигнали (помітивши зміни і нові тренди на ранніх стадіях, 
слід взяти їх до уваги і діяти радикально); досліджувати контекст (детальне 
вивчення змін і нових трендів, для того щоб чітко розуміти як їх розвивати); 
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шукати взаємозв’язки (після пошуку, аналізу трендів, слід знайти взаємозв’язок 
між ними і скомбінувати їх) 

Третя «лінза» - актив в роботу, поєднання ключових активів і 
компетенцій, кожна з яких може надати нові можливості для розвитку, а не 
виокремлення в бізнесі ряду підрозділів.  Наприклад, компанія Дісней 
зрозумівши, що вона є світовим провайдером «тривимірних розваг» (їхні 
тематичні парки - актив), використала дану компетенцію для створення 
мюзиклів та театральних постановок з мультяшними героями. Це стало 
можливим після того, як компанія визначила чим вона володіє і використала 
свої ресурси для створення нового продукту .             

І четверта «лінза» - неявні потреби клієнтів, тобто це дослідження бажань 
клієнтів шляхом прямого спостереження (без анкетування і опитування), 
складання карти клієнтського досвіду (записи самими клієнтами своїх вражень 
з чітким зазначенням недоліків і переваг), аналогії з других галузей 
(використання в своєму бізнесі досвіду компаній зовсім з іншої сфери 
діяльності), краудсорсінгу (використання «розуму тисяч людей», тобто 
створення інтернет-форумів і соціальних мереж, де люди самі зможуть 
запропонувати нові ідеї і виразити думки; проте слід фільтрувати те, що 
пропонує «натовп», адже це може призвести до створення чогось абсурдного і 
провального) . 

Таким чином, чотири «лінзи сприйняття» представляють собою 
будівельні блоки для народження нових революційних ідей, проривів, проектів 
у будь-якій ланці бізнесу і їх використання у повсякденній роботі підприємств 
індустрії гостинності може призвести  до її значного розвитку, освоєння нових 
ринків збуту, задоволення потреб споживачів та піднесення підприємств на 
новий рівень. 

Для ефективного управління персоналом менеджер повинен вміти 
розпізнавати креативний потенціал та роль особистості працівника в 
інноваційних процесах, знати його мотиваційні установки, вміти їх формувати 
та направляти згідно із завданнями, що стоять перед підприємством індустрії 
гостинності. Численні дослідження вказують на те, що працівники, націлені 
тільки на прибуток, не особливо схильні до креативності. Відомий дослідник 
Тереза Амабайл сформулювала «внутрішній мотиваційний принцип 
креативності», який полягає в тому, що люди більш креативні, коли вони 
мотивуються інтересом до роботи та отриманим від неї задоволенням, а не 
тільки грошима. Тому управлінець повинен вміти переконувати працівників у 
тому, що бажання як можна скоріше отримати прибуток є небезпечним для 
інноваційного процесу, або взагалі не залучати до цього процесу працівників, 
зацікавлених тільки у доходах.  

Управління персоналом безпосередньо пов’язано з забезпеченням 
конкурентоспроможності підприємства. Аналітична модель, яка відображає 
роль та місце ефективності управління персоналом в забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства, має вигляд:  

Кп = Епр + ЕНДДКР + Ефін + Езб + ЕУП, (1) 
де Кп – рівень конкурентоспроможності підприємства;  
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Епр – ефективність виробництва;  
ЕНДДКР – ефективність науково-дослідних робіт;  
Ефін – ефективність фінансової діяльності;  
Езб – ефективність збутової діяльності; 
ЕУП – ефективність управління персоналом.  
Систему управління персоналом можна вважати одним із ключових 

елементів, які безпосередньо формують конкурентоспроможність підприємства. 
При цьому сам процес формування конкурентоспроможності залежить від того 
наскільки система управління персоналом відповідає умовам конкурентного 
середовища підприємства. Характерною властивістю зазначеного зв’язку є 
дуальна (подвійна) природа впливу персоналу на конкурентоспроможність, що 
з’являється у наявності відразу прямого та опосередкованого впливу. 
Конкурентоспроможність підприємства формується в результаті дій персоналу 
підприємства, спрямованих як на створення та покращення конкурентних 
переваг, так і на досягнення виконання завдань, що виникають перед 
підприємством безпосередньо у процесі його діяльності. Опосередкований 
вплив персоналу виявляється у тому, що використання всіх інших внутрішніх 
ресурсів підприємства залежить від людського фактору. 

Висновки. Формування механізму управління персоналом - проблема 
невідкладна й потребує якнайшвидшого вдосконалення й пристосування до 
об'єктивних умов сучасності. Механізм управління відіграє важливу роль в 
підвищенні продуктивності праці та ефективності функціонування підприємств. 
Тільки в цьому випадку можна забезпечити їх конкурентоспроможність. 
Управління персоналом можна вирішити забезпеченням належної мотивації 
праці на низовому рівні, коли будуть мобілізовані творчі можливості 
працівника на ефективну роботу через його економічні інтереси як власника й 
виробника одночасно. Тому одним з основним чинників управління 
персоналом, стимулювання людей до праці й примноження цінностей є 
економічний інтерес. З погляду людини - це бажання мати певну власність і 
завдяки праці або оренді збільшувати її величину.  
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