
84

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 14, частина 2 • 2017

УДК 331.522

Продіус О. І.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту
Одеського національного політехнічного університету

Prodius O. I.
Candidate of Economic Sciences

Associate Professor, Department of Management
Odessa National Polytechnic University

ІНКЛЮЗИВНІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ  
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

INCLUSIVE INNOVATIONS IN THE CONTEXT  
OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE

Анотація. У роботі розглянуто науково-методичні підходи до формування механізмів інклюзивних інновацій у кон-
тексті соціальної відповідальності підприємства. Проаналізовано іноземний досвід формування інклюзивної інновацій-
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Вступ та постановка проблеми. Економічне зростання 
держави як результативний показник економічного розви-
тку, що втілює в собі синергетичний ефект функціонування 
всієї сукупності соціалізованих суб'єктів ринку, все більше 
оцінюється за критеріями, що відображають якість життя 
людей. У суспільстві відбувається переосмислення змісту 
категорії «економічне зростання» як із позицій, джерел, 
що створюють його на мікрорівні, так і формованих кіль-
кісних та якісних характеристик і одержуваного кінцевого 
результату на макрорівні. Актуальність розгляду як одного 
з факторів формування якості економічного зростання 
соціальної відповідальності підприємств пов'язана з тим, 
що забезпечення стабільності та довготерміновості тем-
пів зростання економіки, його якісного складника можна 
досягти лише за узгодженої політики дій суб'єктів на мікро- 
і макрорівнях розвитку національної економіки. Взаємодія 
між бізнесом і владою, приватним підприємництвом і дер-
жавою означає розуміння того, що рішення сформованих 
соціально-економічних проблем можливе лише в партнер-
стві з великими суб'єктами вітчизняного бізнесу, які поді-
ляють відповідальність за безперервність відтворення та 
якісне накопичення людського капіталу. У зв'язку із цим 
актуалізується значимість дослідження процесу впливу 
соціальної відповідальності бізнесу на формування інклю-
зивного економічного зростання й обґрунтування заходів 
держави щодо стимулювання соціально відповідальної 
поведінки підприємств.

Для переходу України на інноваційний шлях розвитку 
потрібна активна комплексна інноваційна політика дер-
жави, що включає як найважливіший компонент гумані-
тарний складник. Разом із тим інноваційна політика, що 
реалізується нині в нашій державі, має переважно техно-
логічний характер, впровадженню інновацій в соціальній 
сфері приділяється недостатня увага. Питання підви-
щення якості життя населення на основі активізації соці-
альної відповідальності бізнесу, освоєння інклюзивних 
інновацій залишаються недостатньо розробленими аспек-
том теоретико-методологічних підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика економічного зростання, пошук умов для форму-
вання його соціальної якості перебували у центрі уваги 
дослідників протягом усієї історії становлення і розвитку 
економічної науки. Збільшення наукових інтересів щодо 
пошуку моделі розвитку соціально-економічних систем, 
яка ідеально впишеться в економіку знань, пов’язане 
з трансформацією індустріального суспільства в інте-
лектуальне. Ці зміни супроводжуються економічними, 
фінансовими, соціальними кризами, тому вчені і прак-
тики намагаються знайти шляхи вирішення проблем, що 
виникають. Дослідженням інклюзивного розвитку при-
свячено праці переважно закордонних учених: Д. Асмо-
глоу, Д. Робінсона, С. Голандера, Р. Болінга, Дж. Подеста, 
Е. Дуфло Е. Серед українських науковців можна виділити 
наукові праці А. Базилюка, О. Жулина, Т. Затонацької, 
С. Кожемякіної, Л. Федулової, І. Тараненко. 

Розкриття природи соціальної відповідальності 
бізнесу та еволюції підходів до її розуміння знайшло 
своє відображення в працях як вітчизняних, так і зару-
біжних учених, а саме: Ф. Котлера, Р. Сімса, П. Дру-
кера, С. Філіппової, А. Зінченко, В. Геєця, А. Колота, 
М. Саприкіної, С. Мельника, С. Мочерного, Л. Хобти, 
Т. Антошко, П. Круш, Ю. Тюленєва, Д. Баюра, В. Бож-
кова, М. Третяка, Л. Петрашко, М. Сухотериної та ін. 
[1–12]. Однак стрімка глобалізація економічних про-
цесів об'єктивно зумовлює необхідність подальшого 
вивчення проблем формування та розвитку інклюзивних 
інновацій у контексті соціальної відповідальності під-
приємств у взаємозв'язку з необхідністю підвищення 
інноваційного розвитку, мета якого – не тільки зрос-
тання прибутковості підприємств, а й передусім набуття 
ними соціальної відповідальності перед суспільством, 
що становить основу стабільного економічного розвитку 
будь-якої сучасної держави.

Метою даної роботи є обґрунтування важливості 
інклюзивних інновацій як основи соціально-економіч-
ного розвитку країни в контексті соціальної відповідаль-
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ності підприємств через інклюзію усіх членів суспільства 
та гуманізацію економічних процесів. 

Результати дослідження. 
Однією з головних рушійних сил розвитку виробни-

цтва і суспільства нині є інноваційна діяльність. Важли-
вим аспектом в понятті «інновація» є позитивний ефект 
від упровадження нововведення, проте далеко не всі інно-
ваційні рішення приносять безпосередній економічний 
результат. Ефект може бути, наприклад, соціальним, еколо-
гічним, що приносить у результаті користь суспільству в 
цілому. На сучасному етапі формування теорії інновацій-
ного розвитку стався якісний стрибок у розумінні значення 
інновацій. Інновації сприймаються як засіб прискореного 
розвитку не тільки підприємств, а й галузей, регіонів, 
країн. Доводиться, що інновації проявляються не тільки як 
нові продукти, послуги або технологічні процеси, а й охо-
плюють також і соціальну сферу, стратегії і бізнес-моделі, 
що забезпечують фінансові та інші переваги.

Інновації є двигуном економічного прогресу і покли-
кані сприяти поліпшенню добробуту різних груп суспіль-
ства. Однак за певних умов інновації можуть також поси-
лювати соціальну нерівність та ізоляцію, саме тому все 
більш актуальним стає питання про «інклюзивні» інно-
вації, спрямовані на поліпшення добробуту малозабезпе-
чених і маргінальних груп, зокрема з погляду їх доступу 
до основних державних послуг (освіти, інфраструктури, 
охорони здоров'я).

Під інклюзивними інноваціями розуміють створення і 
виведення на ринок нових якісних продуктів або послуг, 
які розроблені для і/або тих, хто позбавлений гідного рівня 
життя (наприклад, для осіб із низькими доходами, інвалі-
дів, мігрантів, пенсіонерів та ін.). Такі інновації покликані 
поліпшити існування «виключених» груп людей, забезпе-
чити їх більш повноцінне включення в життя суспільства.

Якщо дослідити сутність поняття «інклюзія», то 
воно близьке за значенням до поняття «інтеграція» та 
протилежне до сегрегації та екстракції. Інклюзія полягає 
в адаптації системи до потреб людини. У ній усі заці-
кавлені сторони повинні брати активну участь для отри-
мання позитивного результату за рівних можливостей. 
У рамках інклюзивної моделі люди адаптуються, змі-
нюються, враховуючи і задовольняючи потреби кожного 
члена суспільства. 

Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що 
кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цін-
ним для суспільства і має можливості, щоб задовольнити 
свої потреби. Інклюзивне зростання економіки є багато-
факторним і багаторівневим процесом, основою якого 
є економіка максимальної зайнятості та взаємодії усіх 
суб’єктів у контексті гуманного розвитку суспільства,

Сучасне громадянське суспільство неможливе без 
активного залучення усіх членів у різні види діяльності, 
поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпе-
чення гарантій безпеки і рівноправності. Можна виділити 
такі типи соціально-економічного розвитку:

1. Сегрегація (лат. segregatio – відділення) – будується 
на поділі людей у суспільстві на категорії за ознакою від-
мінності соціальних статусів, що призводить до обме-
ження сфери життєдіяльності і взаємодії.

2. Інтеграція (лат. integratio – поповнення, віднов-
лення) – передбачає пристосування членів суспільства до 
єдиної соціально-економічної системи. 

3. Екстракція (лат. еxtractum – витяжка) – поділ сус-
пільства на складові частини за допомогою створених 
умов, у яких вони розподіляються неоднаково.

4. Інклюзія (англ. inclusion – включення) – це процес 
збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі через 

доступ до можливостей і справедливий розподіл результа-
тів праці [4, c. 20].

Концепція інклюзивної інноваційної діяльності 
з'явилася в країнах, що розвиваються, де бідність, з якою 
стикаються багато жителів, позбавляє їх не тільки переваг 
науково-технічного прогресу, а й доступу до засобів задо-
волення їх базових потреб. 

Усесвітній банк визначає інклюзивну інноваційну 
діяльність як будь-яку інноваційну діяльність, яка допо-
магає розширювати легкий доступ до якісних продуктів 
і послуг, що створює і збільшує можливості маргіналізо-
ваних верств населення отримувати кошти. Він виділяє 
п'ять характерних ознак інклюзивної інноваційної діяль-
ності: прийнятний доступ; стійке виробництво; товари 
і послуги, що створюють можливості для отримання 
коштів для існування; орієнтованість на маргінальні 
верстви населення, передусім осіб з обмеженими мож-
ливостями [2].

Інклюзивна інноваційна діяльність спирається не 
тільки на технологічні інновації, а й на автоматизацію 
робочих процесів, системи доставки й інновації в рам-
ках бізнес-процесів для зниження витрат і розширення 
доступу. Це означає, що інклюзивні інновації можуть роз-
роблятися на основі передових досліджень або з викорис-
танням раніше відомих технологій. 

Інклюзивна інноваційна діяльність спрямована, голо-
вним чином, на сприяння забезпеченню доступу до осно-
вних товарів і послуг і на розширення економічних прав і 
можливостей за рахунок зусиль зі створення, одержання, 
адаптації, засвоєнню і поширенню знань, безпосередньо 
орієнтованих на задоволення потреб маргіналізованих 
верств населення [1].

Інклюзивна інноваційна діяльність охоплює також 
розроблення, поширення й упровадження інновацій, здат-
них поліпшити умови життя груп населення, що знахо-
дяться в менш сприятливому положенні, які не перебува-
ють з малозабезпечених осіб.

Дослідники вважають, що приватний сектор у змозі 
допомогти поліпшити умови життя осіб з обмеженими 
можливостями, головним чином, трьома способами: шля-
хом створення робочих місць і підвищення продуктив-
ності, шляхом задоволення деяких їхніх потреб у рамках 
ініціатив соціальної відповідальності корпорацій і шля-
хом розроблення доступних за ціною продуктів і послуг, 
що відповідають потребам споживачів із низькими дохо-
дами. Інклюзивна інноваційна політика спрямована на 
те, щоб особи з обмеженими можливостями могли брати 
участь в інклюзивній інноваційній діяльності або як нова-
тори, або як користувачі інновацій.

У всьому світі інклюзивні інновації застосовуються 
для поліпшення якості та рівня життя, підвищення добро-
буту громадян, вирішення соціально значущих і екологіч-
них проблем, тому не меншу увагу слід приділяти впро-
вадженню соціальних інновацій, що сприяють побудові 
громадянського суспільства, здатного прийняти і запро-
понувати інноваційні проекти різної спрямованості.

Так, у США невід'ємним елементом реалізації іннова-
цій і розвитку соціально орієнтованого бізнесу виступа-
ють державно-приватне партнерство, реалізація приват-
них і громадських ініціатив за підтримки держави. При 
цьому нерідко важлива роль відводиться критерію при-
бутковості проекту.

В Європейському Союзі проводиться політика забез-
печення співробітництва в соціальній сфері, спрямована 
на боротьбу з бідністю і соціальною нерівністю, а також 
на підвищення значущості цієї проблеми і визнання 
основних прав людей, які перебувають у тяжкому ста-
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новищі, з наданням для таких людей можливостей гідно 
жити і брати активну участь у суспільному житті. До 
пріоритетних напрямів належать розроблення й упро-
вадження програм підтримки соціальних інновацій для 
незахищених верств населення на основі надання інно-
ваційних технологій у навчанні та освіті, забезпечення 
робочими місцями, які давали б їм змогу задіяти весь 
робочий потенціал.

Так, у розвинених країнах формується об’єднання 
соціальних підприємців, які впроваджують соціально 
орієнтовані проекти, спрямовані на вирішення конкрет-
них проблем суспільного розвитку і приносять прибуток. 
Зростає увага до глобальних і регіональних проблем. Від-
носини соціально орієнтованих підприємців, громадських 
організацій і держави будуються на принципах державно-
приватного партнерства, підтримки громадської та при-
ватної ініціативи, спрямованої на вирішення актуальних 
соціальних проблем та отримання доходу [16].

Основні пріоритети соціальної та економічної полі-
тики зосереджені у сфері розвитку людського потенціалу: 
поширення стандартів здорового способу життя; пере-
хід до індивідуалізованої безперервної освіти, доступної 
всім громадянам; упровадження інноваційних технологій 
в освіті; поширення механізмів соціального партнерства, 
забезпечення збалансованості заробітної плати та продук-
тивності праці; інтеграція національної інноваційної сис-
теми в глобальну інноваційну систему; інтеграція науки, 
освіти і бізнесу; перетворення високотехнологічних 
виробництв і галузей економіки знань у значимий фак-
тор економічного зростання; забезпечення інтенсивного 
технологічного оновлення масових виробництв на базі 
нових енерго- і ресурсозберігаючих екологічно безпечних 
технологій; вирішення проблеми забезпечення економіки 
високопрофесійними кадрами.

Яскравим прикладом інструменту політики, орієнто-
ваної на задоволення потреб малозабезпечених спожи-
вачів, служить пропозиція щодо створення індійського 
фонду інклюзивних інновацій. Фонд буде, головним 
чином, надавати компаніям необхідний капітал для комер-
ціалізації їх ідей. Підтримувані фондом підприємства 
будуть спрямовувати свої зусилля на основні сектори, 
такі як освіта, охорона здоров'я і сільське господарство, а 
також забезпечувати одночасно соціальну та комерційну 
віддачу. Робота цього фонду призведе до створення інно-
ваційних рішень за рахунок спрямування основного твор-
чого потенціалу Індії на подолання найбільш важливих 
проблем.

Досвід роботи з інклюзивними інноваціями показує, 
що створення нових послуг навколо будь-якого про-
дукту може бути успішною альтернативою надання суб-
сидій. У зв'язку із цим можна навести приклад компанії 
«СЕЛКО», яка надає панелі сонячних батарей сільським 
громадам в Індії. Ця компанія робить сонячну енергію 
доступною для сільських жителів й є прикладом того, 
як можна створити нову екосистему послуг навколо пев-
ного продукту. У цьому разі в рамках традиційної полі-
тики розширення доступу до сонячної енергії в сільських 
громадах вона вважалася б продуктом, при цьому банки 
отримували б від державних органів субсидії для видачі 
кредитів споживачам на покупку панелей сонячних бата-
рей. Однак такий підхід не був реалістичним, ураховуючи 
обмеженість коштів у сільських жителів в Індії. У відпо-
відь на це компанія «СЕЛКО» розробила інноваційний 
підхід, згідно з яким сонячна енергія стала вважатися не 
продуктом, а послугою. Замість використання субсидій 
ця компанія створила модель оплати конкретної послуги, 
за якої підприємці придбали технологію і стали стягу-

вати щоденну невелику плату за використання сонячних 
освітлювальних пристроїв, які вони роздають щовечора і 
забирають на наступний ранок. Упроваджена цією компа-
нією модель, яка гарантує платоспроможність посередни-
ків і скорочує адміністративні витрати «СЕЛКО» завдяки 
тому, що ця компанія працює не з численними спожи-
вачами, а з обмеженим числом підприємців, дає змогу 
згодом покривати всі витрати на виробництво сонячної 
енергії. У 2012 р. завдяки компанії «СЕЛКО» в будин-
ках 120 тис. домогосподарств у штаті Карнатака (Індія) 
з'явилося світло [13; 15].

Під час вивчення малобюджетних сегментів ринку 
слід також ураховувати важливу роль взаємодії та участі 
малозабезпечених громад та інших нетрадиційних заці-
кавлених сторін, таких як місцеві громади. Крім того, під 
час розроблення інновацій важливо також залучати бене-
фіціарів, тобто в даному разі – малозабезпечені верстви 
населення й інші групи, схильні до ризику соціального 
відчуження. Учасники малобюджетних сегментів ринку 
можуть найкраще визначити їх потреби. 

Програми інклюзивних інновацій повинні також 
передбачати створення механізмів, які будуть спонукати 
незаможне населення спільно розробляти й удосконалю-
вати інклюзивні рішення. Як відзначив Всесвітній банк 
у 2013 р., віддача від інклюзивних інновацій буде більш 
значною в довгостроковій перспективі, якщо країни, що 
розвиваються. будуть зміцнювати потенціал для розро-
блення власних інклюзивних інноваційних рішень у парт-
нерстві з національними, регіональними та глобальними 
організаціями в області інновацій [14].

Підвищення рівня інформованості підприємців із 
низькими доходами про те, як будь-яка конкретна інно-
вація може змінити спосіб отримання ними засобів до 
існування, сприяє не тільки зміцненню їх підприємниць-
ких навичок, а й подальшого поширенню цих інновацій. 
Підприємці з низьким рівнем доходів к країнах, що розви-
ваються, часто потребують освоєння як загальноосвітніх 
предметів, так і фінансових та комерційних навичок, а 
також у розвитку таких ділових якостей, як уміння розпіз-
навати вигідні можливості, наполегливість і впевненість у 
своїх силах. Наявність стартового капіталу не може ком-
пенсувати відсутність належної компетенції і підготовки 
у сфері підприємництва, і часто кредити, що надаються 
менш компетентним підприємцям, погашають. Зміцнення 
потенціалу сприяє підвищенню ефективності та зрос-
танню їх підприємств, а також їх особистому розвитку. 
Державна політика в інтересах підприємців із низьким 
рівнем доходів повинна забезпечувати, щоб така підго-
товка пропонувалася не тільки в рамках традиційної сис-
теми освіти, а й за допомогою інших механізмів, таких як 
неформальні громадські, сільські та професійно-технічні 
програми.

Таким чином, можна зробити висновок, що у світовій 
практиці інновації в соціальній сфері є інструментом подо-
лання економічних, екологічних та соціальних проблем. 
Соціально орієнтовані інноваційні проекти реалізуються 
для боротьби з бідністю, подолання нерівності доходів, 
підвищення рівня й якості життя соціально незахищених 
верств населення, підвищення толерантності, дотримання 
прав людини, соціалізації громадян з обмеженими можли-
востями та іммігрантів, ефективного використання люд-
ських ресурсів. У західному суспільстві розроблення й 
упровадження соціальних інновацій є завданням не лише 
держави, а й підприємців та громадських організацій.

Сучасна системна модель розвитку соціальної від-
повідальності суб’єктів господарювання має отримати 
визнання та підтримку у вітчизняному середовищі під-
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приємців, громадських діячів, політиків, науковців та 
стати аксіомою для українських підприємств, запорукою 
їх ринкового успіху, гарантією сталого розвитку суспіль-
ства. Саме збалансована система соціальної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання здатна позитивно впли-
нути на формування інклюзивних інновацій, завдяки 
чому сформуються умови для стійкого зростання серед-
нього класу як головного носія соціального капіталу, 
сформується громадянське суспільство як форма сус-
пільної самоорганізації.

Висновки. Рушійна сила переходу бізнесу до реалі-
зації своїх соціальних зобов'язань полягає в об'єднанні 
зусиль трьох економічних суб'єктів: держави, громадян-
ського суспільства і бізнесу. При цьому провідна роль 
у процесі становлення інституту соціальної відпові-
дальності бізнесу повинна належати державі. Соціальні 
проекти необхідні державі, оскільки дають можливість 
економити бюджетні кошти на соціальну сферу, під-
твердженням чого є стрімкий розвиток цього напряму 
в Європі, де держава всіляко підтримує різні ініціативи 
соціальних підприємців. Соціальні підприємництво є 
досить цікавим ресурсом для інноваційних, ініціативних і 
далекоглядних підприємців, що можуть створити реальну 
конкуренцію традиційному бізнесу. У рамках соціальних 
проектів інклюзивних інновацій налагоджуються парт-
нерські стосунки між державним, приватним та громад-
ським секторами, а також створюється мережа підтримки 

соціальних підприємців, співробітництва, обміну досві-
дом та навчання.

Розроблення і реалізація інклюзивної інноваційної 
політики здатні допомогти досягти більш рівноправного, 
стійкого та інклюзивного розвитку. Для включення соці-
альних цілей у стратегію політику у сфері інновацій необ-
хідно вивчити характерні особливості осіб з обмеженими 
можливостями, то, як вони живуть і що їм потрібно для 
поліпшення їх існування. Важливо розробити цілі і стра-
тегії щодо того, як заохочувати і здійснювати інклюзивну 
інноваційну діяльність, тому необхідно, щоб інклюзивні 
інноваційні програми розроблялися на основі комп-
лексного підходу, що враховує особливості не тільки 
суб'єктів, що беруть участь у реалізації таких програм, 
але й їх об’єктів, осіб з обмеженими можливостями, які 
здебільшого живуть у злиднях, та інші групи, особливо 
схильні до соціально-економічної ізоляції. 

Для підвищення ефективності інклюзивних іннова-
цій у контексті соціальної відповідальності підприємств 
необхідно активізувати розвиток системи державно-при-
ватного партнерства щодо реалізації соціальних інно-
вацій; створення стимулів для інвестування бізнесом 
соціальних інновацій; створення умов, необхідних для 
прояву приватних ініціатив у соціальній сфері, розви-
тку соціального підприємництва; формування інститутів 
розроблення, впровадження та масштабування успішної 
практики соціальних інновацій.
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Аннотация. В работе рассмотрены научно-методические подходы к формированию механизмов инклюзивных ин-
новаций в контексте социальной ответственности предприятия. Проанализирован иностранный опыт формирования 
инклюзивной инновационной политики, рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать для того, чтобы ин-
новационные системы были более благоприятными для внедрения инклюзивных инноваций. Определено, что модель 
инклюзивного развития является наиболее приемлемой для обеспечения конкурентоспособности экономики и равно-
мерного повышения благосостояния всех граждан.

Ключевые слова: инновации, инклюзивные инновации, социальная ответственность предприятия, социально-
экономическое развитие, лица с ограниченными возможностями, инклюзия, социальная политика, инновационная по-
литика.

Summary. In this work there have been considered the scientific and methodological approaches to the formation of mecha-
nisms of inclusive innovations in the context of the social responsibility of the enterprise. The foreign experience of forming 
an inclusive innovation policy has been analyzed, factors that need to be considered in order for innovation systems to be more 
favorable for the implementation of inclusive innovations are considered. It is determined that the model of inclusive develop-
ment is the most acceptable for ensuring the competitiveness of the economy and uniform improvement of the well-being of all 
citizens.

Key words: innovations, inclusive innovations, social responsibility of the enterprise, social and economic development, 
persons with disabilities, inclusion, social policy, innovation policy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ  
ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROCEDURES 
OF EXTERNAL CONTROL OVER THE USE OF BUDGETARY INSTITUTIONS 

FINANCIAL RESOURCES IN UKRAINE

Анотація. Метою статті є дослідження особливостей парламентської моделі процедури зовнішнього контролю ви-
користання фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні. Таке дослідження проведене за об’єктами та суб’єктами, 
системою фінансово-економічних показників, інформаційно-методичним забезпеченням зовнішнього контролю з ура-
хуванням українських реалій системи державного фінансового контролю. Під процедурою зовнішнього контролю ви-
користання фінансових ресурсів бюджетних установ автор розуміє процес спостереження фактичного стану виконання 
кошторису бюджетною установою порівняно із заданими показниками використання фінансових ресурсів для при-
йняття контролерами рішень щодо дотримання бюджетної дисципліни. Особливістю функціонування парламентської 
моделі зовнішнього контролю використання фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні є проведення загально-
го та спеціального фінансового контролю низкою державних служб, підпорядкованих виконавчій та законодавчій владі.

Ключові слова: бюджетна установа, витрати, зовнішній контроль, методи, парламентська модель зовнішнього фі-
нансового контролю, фінансові ресурси.

Вступ та постановка проблеми. Українська система 
фінансування з бюджету спрямована на забезпечення 
фінансування діяльності бюджетних установ, а не на 
оплату наданих ними послуг. Оцінювання ефективності 
організаційного інструмента контролю за використанням 
фінансових ресурсів відбувається за допомогою кіль-
кісних показників без врахування якості отримуваних 

результатів контролю використання бюджетними устано-
вами фінансових ресурсів.

Через відсутнє розуміння на законодавчому рівні 
функцій аудиту, моніторингу та контролю спостеріга-
ємо певну хаотичність та непослідовність проведення в 
Україні реформи державного фінансового контролю. Так, 
новостворена Державна аудиторська служба одночасно 


