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Трофименко М.Ю. Эффективность бюджетного финансирования со-
циальной инфраструктуры Украины 

Определена возможность применения индекса человеческого развития для оценки 
эффективности финансирования социальной инфраструктуры Украины. Проанализиро-
ваны данные выполнения сводного, государственного и местных бюджетов в течение 
2002-2012 гг. и рост их направленности на социально-культурные нужды. Прослежено 
экстенсивное расширение государственного финансирования социальной инфраструкту-
ры через взаимосвязь наращивания социальных расходов и сокращения ВВП страны. 
Оценена эффективность финансирования социальных отраслей через показатели соци-
ального развития страны (уровень образования, продолжительность жизни), которые ис-
пользуются для расчета индекса человеческого развития. Выявлена необходимость сба-
лансирования темпов социального и экономического развития для достижения надлежа-
щего уровня стабильности и благосостояния в Украине. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, бюджетные расходы, индекс чело-
веческого развития, финансирование образования, валовой внутренний продукт. 

Trofymenko M.Yu. The Efficiency of Budget Financing of Ukraine's Social 
Infrastructure in the Human Development Index 

The possibility of applying the human development index for evaluating the effective-
ness of financing social infrastructure in Ukraine is studied. Some data of consolidated, state 
and local budget during 2002-2012 and the increase of their focus on social and cultural needs 
are analysed. The extensive expansion of state financing of infrastructure through the increase 
of the relationship of social spending and reducing the country's GDP is indicated. The effici-
ency of financing social sectors is evaluated through indicators of social development (educati-
on, life expectancy) used to calculate the human development index. The necessity of balan-
cing the pace of social and economic development to achieve an adequate level of stability and 
prosperity in Ukraine is proved. 

Key words: social infrastructure, budget expenditures, human development index, educa-
tion funding, the gross domestic product. 
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УДК 338.242   Аспір. М.В. Цап1 – Львівська КА 

ДІЄВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

Обґрунтовано актуальність реалізації ефективної політики імпортозаміщення в Ук-
раїні. Охарактеризовано чинники впливу на стан розвитку проблеми імпортозаміщення. 
Виявлено недоліки державної політики програмування державної структурної політики 
імпортозаміщення в Україні. Визначено позитивні аспекти організаційно-економічного 
механізму регулювання імпортозаміщення. Зазначено недоліки державної політики, які 
потрібно усунути органам державної влади в аспектах структурної політики та регулю-
вання імпортозаміщення за такими елементами організаційно-економічного механізму, 
як: інституційно-правовий, інституційно-організаційний, методичний, організаційний та 
економічний. 

Ключові слова: імпортозаміщення, державне регулювання, структурна політика, 
організаційно-економічний механізм, оцінювання дієвості. 

Постановка проблеми. Наявні в Україні актуальні проблеми імпортоза-
міщення значною мірою зумовлені недостатністю і недоліками державного регу-
лювання у цій сфері, а зокрема щодо формування і реалізації організаційно-еко-
номічного механізму державної структурної політики імпортозаміщення. Тут 
йдеться і про недосконалість нормативно-правового та нормативно-програмного 
забезпечення, відсутність необхідних інституцій, недоліки організації системи 
державного регулювання і комплексного впливу на стримування імпортозалеж-
ності, розвиток вітчизняного виробництва та зміцнення позицій товарів і послуг, 
виготовлених на території України, на внутрішньому ринку, слабкість економіч-
них стимулів для реального сектору, системи підприємництва та населення щодо 
підтримки і вітчизняного виробника і сприяння більш структурно збалансовано-
му розвитку локальних споживчих ринків. 

Отже, розроблення методичних рекомендацій з оцінювання дієвості ре-
алізації організаційно-економічного механізму регулювання імпортозаміщення в 
Україні набуває особливо важливого значення, адже стає основою прийняття 
дієвих управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам державного регу-
лювання імпортозаміщення приділено значну увагу у публікаціях таких науков-
ців, як: Т. Кисіль, Г. Ортіна, А. Макаров, А. Семенов, І. Дунаєва та В. Бабаєва, 
С. Сільвестрова, І. Рикова та ін. Проте результати цих досліджень не дають змо-
гу оцінити ефективність державного регулювання у цій сфері. 

Метою роботи є вдосконалення теоретико-методичних засад оцінювання 
дієвості організаційно-економічного механізму державної структурної політики 
регулювання імпортозаміщення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація організаційно-економічного ме-
ханізму державної структурної політики імпортозаміщення потребує належного 
для цього інституційного забезпечення, що є основою державного регулювання. 
Однак у сфері імпортозаміщення вітчизняне законодавство ще залишається не-
достатнім і не відповідає практиці ефективних у цьому плані держав. 
                                                           
 
1 Наук. керівник: доц. Т.Г. Васильців, д-р екон. наук 
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Проблема необхідності забезпечення імпортозаміщення шляхом розвитку 
вітчизняного виробництва доволі комплексно порушується у Державній програ-
мі розвитку внутрішнього виробництва. Проте у цьому програмному документі 
імпортозаміщення не розглядається як головна мета та очікуваний наслідок ре-
алізації комплексу заходів. З одного боку, дійсно можна погодитися, що за умо-
ви розвитку вітчизняного виробництва і змінення позицій його суб'єктів з внут-
рішнього ринку буде витіснено значну частину імпортних товарів та послуг. Од-
нак, з іншого боку, розвиток внутрішнього виробництва є тільки окремим хоча й 
важливим, але не єдиним напрямом структурної політики імпортозаміщення. 

Отож, положення цього програмного документа не може охопити достат-
ній комплекс заходів щодо імпортозаміщення. Тому й виникає сумнів щодо сис-
темності положень Програми та, відповідно, недосягнення очікуваних результа-
тів. Планувалося, що реалізація заходів Програми допоможе у 2013-2015 рр. 
зменшити залежність України та темпи щорічного приросту імпорту товарів до 
9-9,5 %; досягнути середньорічних темпів приросту експорту не менш як на 7-
10 %; покращити зовнішньоторговельний баланс товарів і послуг у 2015 р. на 
рівні 1,5-2,0 млрд дол. США. Очевидно, що цих результатів ще не досягнуто. 

Заходи, передбачені Державною програмою розвитку внутрішнього ви-
робництва, недосконалі й у контексті нормативно-правового регулювання проб-
леми імпортозаміщення. Так, завдання № 20 – "Створення організаційних та тех-
нічних умов для імпортозаміщення" – має очікуваним результатом "… забезпе-
чення розвитку галузей економіки шляхом впровадження у виробництво нових 
технологій (розробок)", що не тотожний з витісненням із внутрішнього спожив-
чого ринку імпортних товарів та послуг. Отож, засоби, які передбачаються для 
вирішення цього завдання, видаються занадто конкретизованими та вузькоспеці-
алізованими. Це – започаткування виробництва або розроблення технологій з ви-
готовлення окремих груп товарів і видів продукції. При цьому законодавці опус-
тили велику кількість інших товарів, частка продажу яких на ринку значно біль-
ша та потенціал виробництва яких в Україні наявний. Серед заходів аналізовано-
го напряму мали б бути формування організаційної структури та управлінської 
системи керування процесами імпортозаміщення, розбудова інфраструктури під-
тримки вітчизняного виробництва та витіснення імпортних товарів, спрощення 
технічних умов виробництва і продажу товарів для місцевих виробників тощо. 

Позитивно, що сьогодні на розгляді профільних комітетів Верховної Ради 
України знаходиться законопроект "Про державну цільову програму імпортоза-
міщення". До його очевидних переваг віднесено актуалізацію проблеми імпорто-
заміщення та започаткування державного планування її вирішення, удоскона-
лення категоріального апарату (зокрема тлумачення термінів: "імпортозаміщен-
ня", "вітчизняна продукція", "фонд імпортозаміщення" та ін.), ідентифікацію 
джерел фінансування державної політики у цій сфері, оформлення державних 
гарантій та пільг виконавцям і реалізаторам програми. 

Водночас, проблема імпортозаміщення складна і комплексна, потребує 
стратегічних підходів до її вирішення, застосування інколи принципово різних 
інструментів і засобів, залежно від зміни ринкової ситуації на тому, чи іншому 
етапі структурних змін, інституційних реформ, відсоткових співвідношень прода-
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жу вітчизняних та імпортних товарів. Саме цим обумовлена потреба в ухваленні 
Закону України "Про державне регулювання імпортозаміщення", а вже для реалі-
зації його положень і конкретизації заходів державної політики доцільно розроб-
ляти відповідні державну, регіональні та місцеві програми імпортозаміщення. 

В Україні інституційна основа державного регулювання імпортозаміщен-
ня достатньо не сформована не тільки на центральному рівні управління, але її 
не вибудовано й по вертикалі влади. Тією чи іншою мірою у більшості регіонах 
України потреба у здійсненні заходів, спрямованих на зміцнення позицій місце-
вих виробників та витіснення з внутрішнього ринку імпортних товарів, не зав-
жди належної якості, визнається. Але чисельність практик розробки і реалізації 
спеціалізованих саме на імпортозаміщенні державних регіональних програм та 
проектів вкрай обмежена. Як приклади можна виокремити тільки регіональну 
програму імпортозаміщення Луганської та Дніпропетровської областей. У прак-
тиці реалізації цих програм можна виділити побудову системи підтримки роз-
витку місцевого малого і середнього бізнесу, зокрема в реальному секторі еконо-
міки, суб'єкти якого виробляють багато видів продукції, яку великі промислові 
підприємства та населення раніше придбало за кордоном чи за межами області. 

Варто звернути увагу на те, що вітчизняні реалії створюють інколи неп-
рямі опосередковані перешкоди ефективному управлінню регіональною політи-
кою імпортозаміщення. Йдеться про те, що на мезорівні місцеві виробники кон-
курують не тільки з імпортною продукцією, але й з товарами, які постачаються з 
інших регіонів держави. У цьому аспекті виникають проблеми узгодження то-
варної пропозиції в рамках міжрегіонального, міжгалузевого та міжсекторально-
го співробітництва, а також методична прогалина визначення внутрішньодер-
жавного імпорту, оскільки детальної статистики щодо товарів, які завозяться в 
області держави з інших регіонів, сьогодні немає. Це теж істотний недолік орга-
нізаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання 
імпортозаміщення в Україні, усунення якого потребує вдосконалення інститу-
ційно-методичного напряму цього механізму, зокрема доцільно розробити і по-
ширити серед регіональних і місцевих органів влади методичні рекомендації з 
планування регіональної та місцевої політики. 

Відсутність достовірної та повної інформації перешкоджає здійсненню 
досліджень ринку та попиту на регіональну промислову та іншу продукцію, 
формуванню і реалізації широкомасштабних маркетингових програм підтримки 
місцевих товарів. Недоліками характеризується і складова організації державної 
структурної політики імпортозаміщення. Такий висновок підтверджується тим, 
що в Україні відсутній центральний орган виконавчої влади з регулювання 
структурних реформ та проблем імпортозаміщення. Відповідно не сформовано 
вертикально-горизонтальної організаційної структури, здатної системно управ-
ляти структурними змінами у просторовому аспекті. 

Головна проблема полягає в тому, що такий об'єкт регулювання, як імпор-
тозаміщення, знаходиться на стику питань внутрішнього виробництва (промисло-
вого розвитку, АПК), інтересів інших міністерств, що курують види економічної 
діяльності реального сектору економіки, торгівлі, а також зовнішньоекономічних 
відносин. Це посилює деконцентрованість уваги представників різних міністерств 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 312 

і відомств. Найбільшою мірою це питання Міністерства промислової політики 
України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Отож, визріла 
актуальність створення міжвідомчої структури зі статусом Державного агентства 
з регулювання проблем імпортозаміщення з підпорядкуванням Міністерству еко-
номічного розвитку і торгівлі України, у склад якого ввійшли б представники мі-
ністерств: промислової політики, аграрної політики та продовольства, інфраструк-
тури, енергетики та вугільної промисловості. Такий підхід дав би змогу значно 
покращити організацію діяльності з реалізації ефективної державної політики ім-
портозаміщення, а також забезпечити належну її координацію з-поміж суміжних, 
залежних і визначаючих її дієвість міністерств та відомств. 

Недостатньою потрібно визнати регіональну та субрегіональну складові 
організаційного напряму механізму державної структурної політики імпортозамі-
щення в Україні. Так, очевидно, що завдання регулювання розвитку внутрішньо-
го ринку, місцевого виробництва та торгівлі покладене на обласні головні управ-
ління економіки або департаменти економічного розвитку, торгівлі та промисло-
вості, головні управління промисловості й розвитку інфраструктури. Ці структу-
ри реалізують на території регіону державну політику економічного і соціального 
розвитку, цінову, промислову, регіональну політику, державну політику у сфері 
торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності. Тому, ці структурні підроз-
діли обласних державних адміністрацій мають достатні важелі та інструменти 
для регулювання проблем імпортозаміщення і структурно збалансованого роз-
витку внутрішнього ринку, а серед критеріїв ефективності їх діяльності важливе 
місце має посідати стан справ щодо витіснення товарів, виготовлених не на тери-
торії держави, та збільшення обсягів продажу місцевих і вітчизняних товарів. 

Саме тому позитивно, що серед головних завдань за напрямом "Регулю-
вання сфери торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків" Положення про Де-
партамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдер-
жадміністрації визначено: сприяння поширенню провідного досвіду у сфері на-
рощування виробництва імпортозамінної продукції в області та координація ді-
яльності суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування, 
ринків із продажу продовольчих і непродовольчих товарів, ресторанного, побу-
тового та готельного господарства, виставкової діяльності. 

Однак, навіть безпосередньо, формулювання цього завдання є неправиль-
ним, адже популяризації досвіду не достатньо. Потрібно здійснювати чітко виз-
начену й активну державну регіональну політику в цій сфері і це завдання має 
бути серед ключових напрямів діяльності головних структурних економічних 
підрозділів регіональних та місцевих органів державної влади в Україні. Пози-
тивно, що значно більше приділено уваги реалізації структурної та імпортоза-
мінної політики у стратегічних програмних документах мезо- та субрегіонально-
го рівня. Так, уже перший пріоритетний напрям Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Львівської області на 2014 р. з макроекономічним 
прогнозом на 2015-2016 рр. – "Підвищення конкурентоспроможності економіки 
та покращення інвестиційного клімату. Реалізація політики імпортозаміщення" – 
безпосередньо стосується цих завдань. 
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Логічним продовженням політики зміцнення конкурентоспроможності 
місцевого виробництва та витіснення імпортних товарів є другим пріоритетним 
напрямом Програми – "Проведення структурних реформ у стратегічно важливих 
секторах, які впливають на усі складові економіки". Але, на жаль, амбітні цілі з 
витіснення товарів, які імпортуються на внутрішній ринок регіону, та покращен-
ня позицій місцевого виробника не були продовжені в заходах політики регі-
ональної влади, запланованих на 2014 р. 

Для України характерними є також недоліки економічного напряму орга-
нізаційно-економічного механізму державної структурної політики імпортозамі-
щення. Це загалом проявляється у недостатності, а в багатьох випадках – у від-
сутності належних стимулів для всіх суб'єктів економічних відносин щодо сти-
мулювання розвитку вітчизняного виробництва (передусім на засадах іннова-
ційності та конкурентоспроможності), зменшення попиту на товари, виготовлені 
не на території України, покращення товаропросування і зміцнення позицій на 
внутрішньому споживчому ринку товарів вітчизняного виробництва, особливо 
товарів кінцевого споживання. 

На стимулювання розвитку вітчизняного виробництва та покращення 
його інвестиційно-інноваційного забезпечення спрямовані й заходи чисельних 
державних програм. Для цього реалізується програма розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності, заходи якої орієнтовані на покращення залучення на 
вітчизняні підприємства реального сектору інвестицій для модернізації вироб-
ництва, створення і комерціалізації результатів інноваційної діяльності. Таким 
чином, суб'єкти господарювання – учасники Програми – мають змогу збільшити 
обсяги та підвищити конкурентоспроможність вітчизняного виробничого секто-
ру. Дотепер виконується в Україні й Державна цільова програма розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2011-2015 рр., а на підтримку інноваційної діяльності віт-
чизняних суб'єктів реального сектору економіки були спрямовані завдання Дер-
жавної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної ін-
фраструктури" на 2009-2013 рр. 

Діяльність держави з впровадження економічних стимулів розвитку і по-
силення конкурентних позицій вітчизняного виробництва залишається недос-
татньою. У державі не створено цільових фінансово-інвестиційних фондів спри-
яння розвитку пріоритетних для територій видів економічної діяльності, не зап-
роваджено дієвих та реальних бюджетно-податкових стимулів для впроваджен-
ня інновацій, достатньою мірою не підтримується імпорт високих технологій, не 
створюються промислово-виробничі територіальні кластери, обмеженою та 
низькоефективною є практика функціонування технопарків, вільних економіч-
них зон, інших елементів інфраструктури становлення і зростання життєздатних 
виробничих структур. У таблиці узагальнено результати вивчення позитивних 
практик та недоліків організаційно-економічного механізму державної структур-
ної політики імпортозаміщення в Україні. 

Органам державного управління всіх рівнів потрібно активізувати діяль-
ність з підсилення позитивних аспектів та переваг реалізації аналізованого меха-
нізму, а також поступового усунення недоліків як в аспекті структурної політи-
ки, так і безпосередньо із заміщення імпортних товарів вітчизняними. 
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Табл. Результати аналізу дієвості організаційно-економічного механізму 
державної структурної політики імпортозаміщення 

Недоліки механізму Напрями організа-
ційно-економічно-
го механізму 

Позитивні аспекти 
реалізації механізму в аспекті структурної 

політики 
в аспекті регулювання 
імпортозаміщення 

Інституційно-
правовий 

наявність державного 
програмування розвит-
ку внутрішнього рин-
ку, реального сектору 
економіки, окремих 
видів економічної ді-
яльності; сформова-
ність законодавства з 
регулювання внут-
рішнього ринку та за-
хисту споживача  

відсутність нормативно-
правового акта з регулю-
вання структурних та ін-
ституційних змін; брак сти-
мулів для створення 
суб'єктів інфраструктури; 
недостатня зорієнтованість 
на необхідні структурні 
зміни у секторах вироб-
ництва і споживання 

відсутність закону про 
державне регулювання 
проблем імпортозамі-
щення; несформованість 
системної сукупності за-
ходів із комплексного 
впливу на вдосконален-
ня вітчизняного вироб-
ництва, витіснення ім-
порту та заміщення його 
вітчизняними товарами 

Інституційно-
організа-

ційний, інфрас-
труктурний 

законодавством передба-
чено створення цільово-
го фонду фінансування 
імпортозаміщення; при 
органах влади всіх рівнів 
наявні структурні підроз-
діли, на які можна деле-
гувати повноваження з 
реалізації політики ім-
портозаміщення 

нормативно-правова база 
не спрямована на стимулю-
вання структурних співвід-
ношень у системі держав-
ного, громадського та під-
приємницького середови-
ща регулювання імпортоза-
міщення  

законодавством не перед-
бачено перелік суб'єктів 
інфраструктури держав-
ної політики імпортоза-
міщення, а також не чіт-
ко ідентифіковано дер-
жавні структури, які від-
повідальні за імпортоза-
міщення на всіх рівнях 

Інституційно-
методичний 

реалізація окремих 
практик регулювання 
імпортозаміщення на 
регіональному та суб-
регіональному рівнях 

недосконалість систем ста-
тистичного спостереження 
за структурними характе-
ристиками виробництва і 
продажу товарів на локаль-
ному, регіональному та 
міжрегіональному рівнях 

відсутність методичних 
рекомендацій з плану-
вання регіональної та 
місцевої політики імпор-
тозаміщення 

Організа-
ційний 

наявність структурних 
підрозділів із відповід-
ними завданнями ре-
алізації функцій пла-
нування та контролю 
реалізації політики ім-
портозаміщення на ре-
гіональному і місцево-
му рівнях  

розмитість завдань з реалі-
зації державної структур-
ної політики поміж різних 
міністерств і відомств; не 
спрямованість державної 
політики на розбудову 
внутрішніх ринків, розши-
рення їх місткості та зни-
ження рівня монополізації 

відсутність державного 
органу з регулювання 
проблем імпортозаміщен-
ня на центральному рівні 
управління, нечіткість та 
непріоритетність поста-
новки завдань імпортоза-
міщення на регіонально-
му і субрегіональному 
рівнях 

Економічний 

наявність окремих 
економічних стимулів 
до скерування фінан-
сових ресурсів під-
приємств на інвести-
ційно-інноваційний 
розвиток виробництва 
та імпортозамінних га-
лузей 

недостатність заходів еконо-
мічної політики, спрямованих 
на раціональний розподіл 
внутрішніх і зовнішніх фінан-
сових ресурсів на інвестиційні 
цілі, впровадження інновацій, 
якісні перетворення у системі 
виробництва; незорієнтова-
ність структурної політики на 
демонополізацію економіки, 
раціональне відтворення сус-
пільного капіталу 

слабкість і несистем-
ність стимулів до роз-
витку вітчизняного ви-
робництва, зокрема на 
інвестиційно-іннова-
ційних засадах; відсут-
ність економічних сти-
мулів для роздрібної ме-
режі та населення для 
відмови від придбання 
імпортних товарів  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, посилення ак-
туальності проблеми регулювання імпортозаміщення в Україні обумовлене й 
чинником недостатньої дієвості використовуваного для цього організаційно-еко-
номічного механізму державної структурної політики. Головними його недоліка-
ми в інституційному аспекті є відсутність нормативно-правового акта з регулю-
вання структурних змін, брак стимулів для створення суб'єктів інфраструктури, 
несформованість системної сукупності заходів із комплексного впливу на вдос-
коналення виробничого комплексу. 

В організаційному аспекті необхідне створення відповідального держав-
ного органу та покращення координації діяльності міністерств і відомств, відпо-
відальних за політику в цій сфері, спрямованості державної політики на розбудо-
ву внутрішніх ринків, розширення їх місткості та зниження рівня монополізації. 
Економічними недоліками механізму регулювання імпортозаміщення є недос-
татність заходів, спрямованих на раціональний розподіл внутрішніх і зовнішніх 
фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, впровадження інновацій, якісні перет-
ворення в системі виробництва, незорієнтованість структурної політики на раці-
ональне відтворення суспільного капіталу. 

Напрями подальших наукових досліджень у цій сфері мають стосуватися 
удосконалення методики структурного оцінювання міри імпортозаміщення еко-
номіки. 
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Цап М.В. Действенность организационно-экономического механизма 
государственной структурной политики регулирования импортозамещения 
в Украине 
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Обоснована актуальность реализации эффективной политики импортозамещения в 
Украине. Охарактеризованы факторы влияния на состояние развития проблемы импор-
тозамещения. Обнаружены недостатки государственной политики программирования 
государственной структурной политики импортозамещения в Украине. Определены по-
зитивные аспекты организационно-экономического механизма регулирования импорто-
замещения. Указаны недостатки государственной политики, которые следует устранить 
органам государственной власти в аспектах структурной политики и регулирования им-
портозамещения за такими элементами организационно-экономического механизма, как: 
институционно-правовой, институционно-организационный, методический, организаци-
онный и экономический. 

Ключевые слова: импортозамещение, государственное регулирование, структур-
ная политика, организационно-экономический механизм, оценивание действенности. 

Tsap M.V. The Evaluation of Organizational and Economic Mechanism 
Effectiveness of Public Import Substitution Structural Policy in Ukraine 

The actuality of import substitution effective policy implementation in Ukraine is groun-
ded. Some factors of state development import substitution influence are described. The lacks 
of import substitution public structural policy programming in Ukraine are found out. Some 
positive aspects of organizational and economic import substitution mechanism are certain. 
The disadvantages of public policy that should be removed by public authorities in the aspects 
of structural policy and adjusting of import substitution according such elements of organizati-
onal and economic mechanism as institutional and legal, institutional and organizational, met-
hodical, organizational and economic are indicated. 

Key words: import substitution, government regulation, structural policy, organizational 
and economic mechanism, evaluation of effectiveness. 

 

УДК 657:658.14 Доц. И.С. Чишко, канд. экон. наук –  
НУ государственной налоговой службы Украины 

ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГИБКОСТИ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Рассмотрено информационно-организационное обеспечение оценки и формирова-
ния финансовой гибкости субъекта хозяйствования. Выделены основные цели информа-
ционно-организационного обеспечения финансовой гибкости и факторы, определяющие 
его структуру. Уточнены функции структурных подразделений относительно их участия 
в процессе оценки и формирования финансовой гибкости. Обоснована целесообразность 
сосредоточения функций анализа и прогнозирования уровня гибкости в финансово-ана-
литическом отделе, что способствует максимальной интеграции процессов управления 
текущей деятельностью и финансовой гибкостью. 

Ключевые слова: финансовая гибкость, информационно-организационное обеспе-
чение, функции структурных подразделений, информационная гибкость, организацион-
ная гибкость. 

Постановка проблемы. Современные условия функционирования отече-
ственных субъектов хозяйствования характеризуются наличием существенных 
структурных дисбалансов и финансовых ограничений, что находит свое отраже-
ние в снижении их устойчивости и, как результат, рыночной стоимости. Это 
выдвигает на первый план необходимость принятия гибких управленческих ре-
шений, эффективность которых определяется наличием системы информацион-
но-организационного обеспечения субъекта хозяйствования. 

Анализ последних публикаций и исследований. Значительный вклад в 
решение проблемы определения сущности системы информационно-организа-
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ционного обеспечения субъекта хозяйствования сделали такие заружежные и от-
чественные ученые-экономисты, как: О. Изместьева, Г. Кирейцев, Д. Черванев, 
Л. Гиляровская, Г. Базецкая, В. Федорова, А. Сопелана, М. Кунц, Х. Волберда и 
др. Вместе с тем, вопросы совершенствования организационно-информационно-
го обеспечения именно в приложении к оценке и формированию финансовой 
гибкости субъектов хозяйствования остаются мало изученными. 

Целью работы является усовершенствование информационно-организа-
ционного обеспечения оценки и формирования финансовой гибкости субъекта 
хозяйствования на основе уточнения функций его структурных подразделений 
относительно их участия в данном процессе. 

Изложение основного материала. Обзор научной литературы выявил 
различные подходы к определению сущности системы информационно-органи-
зационного обеспечения субъекта хозяйствования. Так, О. Изместьева определя-
ет информационно-организационное обеспечение как взаимосвязанную совокуп-
ность средств, методов и ресурсов, обрабатываемых службами субъекта хозяй-
ствования, с целью осуществления анализа, планирования и принятия необходи-
мых управленческих решений [1]. Г. Кирейцев определяет ее как совокупность 
информационных ресурсов и способов их организаци, необходимых для реали-
зации аналитических действий, обеспечивающих финансовую деятельность 
субъекта хозяйствования [2]. 

Ряд авторов, среди которых Д. Черванев, Л. Гиляровская, отмечают, что 
построение и функционирование системы информационного обеспечения осу-
ществляется на основе непрерывного подбора соответствующих информативных 
показателей, необходимых для проведения анализа, планирования и подготовки 
оперативных управленческих решений [3, с. 108]. Рассматривая систему органи-
зационного обеспечения принятия финансовых решений, Г. Базецкая, В. Федо-
рова определяют ее как совокупность внутренних структурных служб и подраз-
делений субъекта хозяйствования, которые обеспечивают разработку и принятие 
управленческих решений по отдельным направлениям его финансовой деятель-
ности и несут ответственность за результаты этих решений [4, с. 22]. 

Некоторые авторы под организационным обеспечением субъекта хозяй-
ствования понимают совокупность структурных и динамических взаимоотноше-
ний внутри и за его пределами, охватывающей множество конкретных суборди-
национных и координационных, линейных и функциональных, а также других 
организационных связей, систем подчинения, отчетности, контроля, методов ор-
ганизационного анализа, правовых норм, воплощенных во внутренние норма-
тивные документы, обеспечивающих достижение целей функционирования 
субъекта хозяйствования [5-7]. При этом ими отмечается, что от уровня адекват-
ности такой системы изменениям внешней и внутренней среды во многом зави-
сит эффективность системы управления субъектом хозяйствования. 

Отсюда под информационно-организационным обеспечением оценки и 
формирования финансовой гибкости будем понимать совокупность методов и 
инструментов, регламентирующих взаимодействие структурных подразделений 
субъекта хозяйствования, которые аккумулируя информационные потоки, спо-
собствуют оперативной обработке соответствующих групп показателей финан-
совой гибкости, и обеспечивают проведение оценки ее гибкости, а также обосно-
вание целесообразности инструментов ее формирования. 


