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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі управління інвестиційною діяльністю ви-

рішується ціла низка питань, успішне вирішення яких
обумовлює її ефективність. З точки зору впливу на
кінцеві фінансові результати важливим є вирішення пи-
тань, пов'язаних із процесом формування інвестиційних
ресурсів: обгрунтування загальної потреби, вибір дже-
рел фінансування з урахуванням їх вартості, розподіл
інвестиційних ресурсів у часі за окремими проектами
тощо. Цій проблемі присвячені роботи таких вчених-
економістів, як Аньшин В.М. [1], Балацький О.Ф. [2 ],
Бланк І.А. [3 ], Гойко А.Ф. [4], Ковальов В.В. [5], Круш-
виць Л. [6], Майорова Т.В. [7], Мелкумов Я.С. [8], Пере-
сада А.А. [9] та багато ін. Автори розглядають різні
аспекти стосовно механізму формування інвестиційних
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ресурсів, оцінки їх вартості та ефективності використан-
ня. Наявність великої кількості методичних розробок
потребує їх узагальнення та подальшого розвитку у на-
прямі розробки рекомендацій щодо практичного вико-
ристання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою написання статті є дослідження особливос-
тей застосування наявних в економічній літературі ме-
тодичних підходів щодо формування інвестиційних ре-
сурсів, спрямованих на забезпечення їх оптимальної
структури. Основні завдання: узагальнення існуючого
досвіду проектного аналізу щодо методичного забез-
печення процедури оптимізації інвестиційних ресурсів;
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виділення основних етапів оптимізації інвестиційних
ресурсів у просторі та часі, дотримання яких при фор-
муванні інвестиційного портфелю дозволить забезпе-
чити найбільший приріст капіталу з урахуванням основ-
них положень сучасної теорії оцінки його вартості гро-
шей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними напрямами проектного аналізу, що реа-

лізуються у системі загальної політики управління про-
цесом формування інвестиційних ресурсів є: обгрунту-
вання загальної потреби в інвестиційних ресурсах;
аналіз можливих джерел формування інвестиційних
ресурсів; оцінка вартості інвестиційних ресурсів й опти-
мізація їх структури; оптимізація використання інвести-
ційних ресурсів у просторі та часі.

Інвестиційні ресурси (ІР) — це частина капіталу
підприємства, яка використовується ним для здійснен-
ня реального й фінансового інвестування.

У залежності від приналежності капітал підприєм-
ства поділяється на власний та борговий. Власний ка-
пітал включає: статутний капітал, накопичений капітал
(резервний, додатковий, нерозподілений прибуток) та
цільове фінансування. Додатковий капітал утворюєть-
ся в результаті переоцінки майна або продажу акцій
за ціною, вищою від їх номінальної вартості. Резерв-
ний капітал створюється згідно із законодавством або
відповідно до установчих документів за рахунок чис-
того прибутку підприємства. Це страховий фонд для
відшкодування можливих збитків і забезпечення захи-
сту інтересів третіх осіб у разі недостатності прибутку
для викупу акцій, погашення облігацій, виплати
відсотків. Борговий капітал — це кредити банків і
фінансових компаній, позики, кредиторська заборго-
ваність, лізинг та ін. Борговий капітал — це фінансові
зобов'язання підприємства. Основними характеристи-
ками боргового капіталу є платність, терміновість за-
лучення та необхідність повернення. Він класифікуєть-
ся за різними ознаками: за терміновістю погашення —
довгостроковий (більше року), короткостроковий (до
року); за формою залучення — грошовий, товарний,
лізинг; за формою забезпечення — забезпечений, не-
забезпечений тощо.

Процес формування (ІР) характери-
зується наступними особливостями: він є
вихідною умовою здійснення інвестиційно-
го процесу; формування ІР пов'язано із про-
цесом первинного накопичення капіталу, яке
здійснюється як у межах самого підприєм-
ства шляхом розподілу прибутку, так і в ме-
жах країни в цілому шляхом розподілу на-
ціонального доходу; базою формування ІР
підприємства є його капітал призначений для
реінвестування, який включає: чистий при-
буток, амортизаційні відрахування; кошти,
отримані від реалізації капітальних активів;
надходження від продажу окремих фінан-
сових інструментів та ін.; формування ІР суп-
роводжує усі стадії життєвого циклу
підприємства та усі стадії інвестиційного
процесу; формування ІР — це неперервний
процес, який може здійснюватися різними

темпами; процес формування ІР має детермінований ха-
рактер та тісно пов'язаний із цілями та напрямками інве-
стиційної діяльності. Ефективне формування структури
ІР за джерелами їх фінансування — це важлива умова
забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Основною метою формування ІР підприємства є
задоволення потреб у придбанні необхідних інвести-
ційних активів та оптимізація їх структури з позицій за-
безпечення ефективних результатів інвестиційної діяль-
ності [7, с. 259]. З урахуванням цієї мети процес форму-
вання ІР повинен базуватися на певних принципах, які
згруповані на рисунку 1.

Умови формування високих кінцевих результатів
інвестиційної діяльності залежать від структури сформо-
ваних ІР. Оптимальна структура забезпечує фінансову
рівновагу розвитку підприємства в процесі здійснення
інвестиційної діяльності, з іншої сторони — неоптималь-
на структура генерує ризики у фінансовій сфері підприє-
мства, тобто призводить до банкрутства підприємства.

За умови, коли загальна вартість інвестиційних про-
ектів перевищує наявні ІР, виникає необхідність розро-
бити оптимальний план їх реалізації. При цьому основ-
на мета оптимізації — це формування такого інвести-
ційного портфелю, який максимізує кінцевий результат.

Усю сукупність завдань щодо оптимізації розміщен-
ня ІР в економічній літературі поділяють на три напря-
ми: оптимізація у просторі, оптимізація у часі, оптиміза-
ція реінвестування доходів [2, с. 193—198].

Оптимізація розміщення ІР у просторі здійснюєть-
ся у тих випадках, коли наявного ліміту ІР не вистачає
для реалізації усієї сукупності проектів. Схема здійснен-
ня просторової оптимізації ІР залежить від можливості
повної або часткової реалізації проекту.

Просторова оптимізація розміщення ІР за умови, що
кожен із проектів може бути реалізованим частково,
здійснюється за наступними етапами:

1) для кожного проекту розраховується індекс при-
бутковості інвестицій (ІР) та доводиться доцільність
його реалізації;

2) проекти, для яких ІР >1, розподіляються за змен-
шенням цього показника. До реалізації приймаються
перші за рангом проекти, вартість яких у сумі не пере-
вищує наявного ліміту ІР;
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Врахування перспектив розвитку інвестиційної 
діяльності 

Забезпечення відповідності обсягу залучених ІР обсягу 
інвестиційних потреб підприємства 

Забезпечення оптимальної структури ІР із позицій 

ефективної інвестиційної діяльності 

Забезпечення мінімізації витрат при формуванні ІР  із 
різних джерел 

Забезпечення високоефективного використання ІР у 
процесі інвестиційної діяльності 

Рис. 1.  Принципи формування ІР підприємства
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3) залишок ІР вкладається в черговий проект,
який фінансується не в повному обсязі, а лише част-
ково;

4) розраховується чиста приведена вартість (NPV)
кожного із обраних проектів та сумарне NPV інвести-
ційного портфелю в цілому.

Просторова оптимізація розміщення ІР за умови, що
проекти можуть бути реалізованими тільки в повному
обсязі, здійснюється дещо за іншими етапами:

1) для кожного проекту розраховується NPV, чим
обгрунтовується доцільність його реалізації;

2) створюються можливі комбінації проектів, які
задовольняють ліміту коштів. Для кожної комбінації

розраховується сумарне NPV. До реалізації обираєть-
ся комбінація із максимальним значенням цього показ-
ника.

Схему просторової оптимізації наведену на рисун-
ку 2.

Необхідність проведення оптимізації ІР у часі вини-
кає у тих випадках, коли початок реалізації деяких про-
ектів відкладається на один або більше фінансових пе-
ріодів. Етапи її реалізації наступні:

1) для кожного проекту розраховується NPV, чим
доводиться ефективність його реалізації;

2) для кожного проекту розраховується індекс
відносного зниження NPV у разі можливого перене-

Рис. 2.  Схема просторової оптимізації ІР
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Проекти ІС, тис.грн. NPV , тис.грн. IP  
А 390 38,48 1,0987 

Б 345 15,04 1,0436 

В 400 45,07 1,1127 

Г 370 32,26 1,0872 

Д 460 57,76 1,1256 

 

Просторова оптимізація  ІР у сумі 1350 тис. грн. за умови 

кожен із інвестиційних проектів 
може бути реалізованим 

 повністю або частково  

кожен із інвестиційних проектів 
може бути реалізованим 

 лише повністю   

До інвестиційного портфелю 

включаємо проекти Д, В, А у 

повному обсязі та 27% проекту 

Г. Сумарне значення  NPV   
інвестиційного портфеля 

становитиме 150 тис. грн. 

Результати 

оптимізації  
 

Комбінація проектів 
ІС, тис. грн. NPV , тис. грн. 

А 390 38,48 

Б   

В 400 45,07 

Г   

Д 460 57,76 

Разом 1250 141,31 

 

До інвестиційного портфелю включаємо  у 

повному обсязі проекти А, В, Д. Сумарне 

значення  NPV  інвестиційного портфеля 

становитиме 141 тис. грн.   

 

Рис. 3.  Схема оптимізації ІР у часі
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А 390 38,48 1,0987 

Б 345 15,04 1,0436 

В 400 45,07 1,1127 

Г 370 32,26 1,0872 

Д 460 57,76 1,1256 

 

Оптимізація  ІР, які розподілені за роками  

наступним чином, тис. грн.:  730, 700,  535 

Результати 

оптимізації  

Розподіл проектів за зменшенням 
NPV
І : 

Ранг  1 2 3 4 5 

Проект Д  В А Г Б 

NPV
І  0,01637 0,01470 0,01287 0,01138 0,00568 

 

До інвестиційного портфелю включаємо: 1 рік – проекти Д (100%), В (67,5%); 2 

рік – проекти В (32,5%),  А (100%),  Г (48,6%); 3 рік – Г (51,4%), В (100%).  

Сумарне значення  NPV  інвестиційного портфелю становитиме 172 тис. грн. 
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сення початку його реалізації на t періодів.
Цей показник розраховується як спів-
відношення втрат капіталу до первісних вкла-
день. До інвестиційного портфелю першого
року включають ті проекти, які мають найб-
ільше значення I

NPV
 та задовольняють наяв-

ному ліміту коштів. Початок реалізації інших
інвестиційних проектів відкладається на пев-
ний період;

3) визначається сумарне значення NPV
інвестиційного портфелю із урахуванням
втрати частини вартості грошей.

Схему оптимізації ІР у часі наведено на рисунку 3.
Оптимізація реінвестування доходів здійснюється у

тих випадках, коли існує можливість для фінансування
інвестиційних проектів у майбутньому використати до-
ходи попередніх періодів. Така оптимізація здійснюєть-
ся за наступними етапами:

1) для кожного проекту розраховується NPV, чим
доводиться ефективність його реалізації;

2) проекти ранжируються по мірі зменшення NPV
та створюються можливі комбінації інвестиційних про-
ектів, які задовольняють ліміту коштів наявних на пер-
ший рік. Початок реалізації інших проектів переносить-
ся на наступні періоди, передбачаючи можливість їх
фінансування за рахунок доходів, отриманих від реалі-
зації проектів, що увійшли до інвестиційного портфелю
попереднього періоду;

3) визнається сумарне NPV інвестиційного портфе-
лю в цілому із урахуванням втрати частини вартості
грошей.

Схему оптимізації реінвестування доходів наведе-
но на рис. 4.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВІДОК

Таким чином, розглянуті методики оптимізації ІР
створюють умови забезпечення ефективності викорис-
тання ІР вже на етапі проведення проектного аналізу.
Вибір тієї чи іншої методики залежить від наявних фінан-
сових можливостей підприємства, особливостей окре-
мих інвестиційних проектів тощо.

Подальший розвідок, на нашу думку, повинен
здійснюватися у наступних напрямках: дослідження
особливостей застосування наведених методик при
оптимізації ІР проектів із неординарними грошови-
ми потоками, дослідження впливу на процес оптимі-
зації факторів "ризик" та "інфляція", розробка ме-
тодик проведення інтегрованої оптимізації у про-
сторі та часі. Результати дослідження можуть бути
використанні в навчальному процесі підготовки
фахівців економічного напряму при вивченні дис-
циплін "Інвестиційний менеджмент" та "Проектний
аналіз".
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Поступальний розвиток суспільства, формування соц-
іально-орієнтованої ринкової економіки обумовлює не-
обхідність розширення тих сфер економічної діяльності, які
сприяють задоволенню потреб населення. Такий курс по-
требує своєчасно і вірно здійснювати вибір суспільних пріо-
ритетів, цілеспрямовано стимулювати певні сфери і напря-
ми діяльності. Сфера послуг, більше ніж інша, орієнтована
на споживача, на задоволення потреб, на підвищення якості
життя населення і тому, саме цій сфері слід створити спри-
ятливі умови для випереджаючого розвитку. Спеціального
обгрунтування потребують проекти із залученням інвестицій
у сферу послуг, що зустрічаються із перешкодами на шля-
ху реалізації таких проектів. Саме вивчення таких перешкод
і перспектив розвитку сфери послуг при ефективному вико-
ристанні інвестицій визначає актуальність нашого дослід-
ження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Сучасні тенденції в розвитку споживання, що су-
проводжуються підвищенням добробуту та зміною структу-
ри споживчих пріоритетів, характеризуються різким зрос-
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танням ролі послуг в системі потреб людини, оскільки "по-
слуга — це одна із форм задоволення потреб людини" [6].
Посилюється і роль сфери послуг як привабливе поле діяль-
ності для інвестування.

В Україні на сьогодні існує досить потужна наукова база,
яка дозволяє опрацьовувати теоретичні й практичні питан-
ня інвестування, відповідно до специфіки економічної ситу-
ації, у сферу послуг. Серед українських та закордонних уче-
них досить вичерпно розкривають проблематику та
сутність цього питання такі, як І. Ансофф [1], Г. Армст-
ронг [2], Ф. Котлер [4], Сидорова А. В. [8], А. Павленко [7],
Кучерявенко С.Ю. [5] та інші. Проте питання залучення інве-
стицій у сферу послуг з позиції існуючих проблем та перс-
пектив розвитку, є недостатньо вивченими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Актуальність і невідкладність вирішення проблем ста-
новлення та розвитку сфери послуг України окреслити коло
цілей щодо систематизації та узагальнення проблем і перс-
пектив залучення інвестицій в сферу послуг України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сфера послуг України є важливою складовою ринко-
вої економіки, вона набуває все більшого значення в час-
тині формування валової доданої вартості країни, у попов-
ненні суми бюджету, зайнятості населення, в управлінні
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ринком, спрямованим на створення відносин які сприяють
задоволенню потреб та запитів споживачів.

Сфера послуг представляє собою сукупність галузей,
підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення
яких у системі суспільного виробництва виражається у ви-
робництві й реалізації послуг і духовних благ для населен-
ня. Варто зазначити, що виробництво матеріальних послуг
невідривно пов'язане з матеріальними об'єктами: транспорт
змінює положення предметів у просторі, торгівля — їх на-
лежність кому-небудь і т.д., а, виробництво нематеріальних
послуг (знань, безпеки, здоров'я, позитивних емоцій) наба-
гато сильніше відірвано від матеріальних об'єктів. Тут об'єк-
том впливу стають не інші речі, а безпосередньо людина.

Слід зазначити, що активна робота вітчизняної економ-
ічної науки над проблематикою сфери послуг на початку 80-
х років змінилась зі зниженням уваги до неї в 90-х роках.
Практично відсутня проблематика сфери послуг і її ролі в
сучасній трансформації економіки [3]. Однією з причин та-
кого стану була майже повна відсутність питань сфери по-
слуг у відомих економічних виданнях — підручниках з еко-
номічної теорії, присвячених як макро-, так і мікрорівню
економічних процесів. Крім того, на розробку проблем сфе-
ри послуг вплинули ідеологізовані підходи економістів ра-
дянської економічної школи, коли сфера послуг розгляда-
лась переважно як "непродуктивна" сфера, праця в якій була
усе таки менш корисна, ніж у сфері матеріального вироб-
ництва [3].

Внаслідок відсутності досвіду в даній області, а також
оперування в приватному секторі економіки в цілому сфера
послуг розвивалася в першу чергу, в кількісному напрямі.
Сутність послуги можна було розглядати з різних точок зору
[8]: як вид діяльності, як сферу, як грошовий потік та як еко-
номічну категорію

Трактування послуги як виду діяльності є обгрунтова-
ним, оскільки до послуг відносять блага, які пропонуються,
як правило, не у вигляді речей, а у вигляді корисної діяль-
ності. Визначення послуги як сфери послуг включає велику
групу галузей, важливою рисою діяльності яких є створен-
ня специфічного товару з відповідними особливостями, що
не завжди є так. Обгрунтування послуги як плати за її на-
дання не характеризує сутність послуги, а виражає грошо-
вий еквівалент її обміну, тобто грошовий потік, який відпов-
ідає отриманому результату діяльності у формі послуги.
Саме теоретичне обгрунтування послуги як економічної ка-
тегорії набирає сьогодні все більшої ваги з розвитком еконо-
мічних зв'язків, які супроводжуються охопленням всіх сфер
господарської діяльності ринковими відносинами.

Сучасний же розвиток економіки характеризується тен-
денцією феноменального розширення сфери послуг. Прак-
тика функціонування соціально-економічних моделей гос-
подарювання в розвинутих країнах показала, що сфера по-
слуг виявилась надзвичайно важливою і з точки зору фор-
мування освітнього, культурного рівня трудового потенціа-
лу, і з точки зору задоволення потреб членів суспільства, і з
точки зору впливу на виробничу сферу в плані підвищення
рівня задоволення суспільних потреб.

Надання послуг населенню — один з найбільш популяр-
них видів діяльності, що не вимагає великих витрат і вкла-
день на перших етапах розвитку бізнесу. Юридичні консуль-
тації, охоронні послуги та допомогу в оформленні свят об-
ходяться набагато дешевше для підприємця порівняно з
організацією виробництва або здійснення роздрібної
торгівлі.

Простота в юридичному оформленні та веденні справ
роблять сферу послуг дуже привабливим полем діяльності
для інвестування. Мінімальні ризики і невеликі грошові вкла-
дення — це те, що дозволяє інвесторам бути впевненими в
отриманні стабільного прибутку без високих витрат або
крупного вливання грошових коштів в галузь.

"Найбільш перспективні галузі інвестування — це напря-
ми діяльності у сфері послуг, — розповідає Сергій Савчук,
директор P&S Asset Management [9].

Саме інвестиції та інвестиційна діяльність завжди зна-
ходяться в центрі уваги економічної думки. Питання про інве-
стиції є дуже актуальним у сучасній економіці, оскільки будь-
яке підприємство формується і розвивається на основі
фінансування та інвестицій, а інвестиційна діяльність визна-
чає умови економічного розвитку. Інвестиції відіграють в
економіці подвійну роль: створюють виробничі потужності
й попит. Саме тому більше 40 % розміщених у світі прямих
інвестицій вкладається у сферу послуг (в основному це тор-
гівля, банківська система, консалтингові служби, індустрія
туризму, відпочинку, дозвілля). На початку 21 століття част-
ка послуг у ВВП розвинутих країн значно зросла при одно-
часному збільшені кількості працюючих у цій сфері до 70%.
Сьогодні в Україні, населення налічує 47 млн чоловік, а у
сфері послуг працює лише 1,6 млн чол., що становить 3,4%.
Галузь потребує інтенсивного розвитку та підготовлених
професіоналів.

Отже, подальший розвиток підприємств послуг всіх
сфер економічної діяльності пов'язаний з необхідністю ви-
користання інвестицій. У значній мірі вони визначається ре-
сурсами та умовами, які створені державою для реінвесту-
вання у розвиток матеріально-технічної бази цієї сфери.

Досвід показує, що у трансформаційному періоді інве-
стиції на певний час стають важливим фактором економіч-
ної стабілізації, а при продуктивному їх використанні — і
одним із факторів економічного зростання. За умов, коли у
ближчій перспективі практично неможливо створити за-
гальні сприятливі умови для суттєвої активізації інвестицій-
ної діяльності в Україні, зусилля повинні акцентуватись на
формуванні ефективних механізмів її регулювання [6].

Спеціального обгрунтування потребують проекти із за-
лученням інвестицій у сферу послуг. З одного боку, в галу-
зевій структурі інвестицій спостерігається довготермінова
усталена тенденція до зменшення питомої ваги видобувних
та обробних галузей і збільшення сфери послуг, що зумов-
лене загальним підвищенням ролі послуг у економічному
житті, специфікою послуг, коли здебільшого виключається
можливість експорту послуг окремо від капіталу, та розвит-
ком матеріальної бази послуг, особливо у сфері комунікацій
тощо. З іншого боку, саме у сфері послуг (банківська спра-
ва, телекомунікації, внутрішній транспорт тощо) традицій-
но діють обмеження для інвестування з метою захисту цих
життєво важливих сфер від зовнішнього впливу [6].

Специфіка сфери послуг як галузі економіки полягає
як відомо, у тому, що вона виключає можливість об'єднан-
ня всередині себе всієї або більшої частини своєї матері-
ально-технічної бази (транспорт, торгівля, громадське хар-
чування, виробництво), що зумовлює складність аналізу
інвестиційних процесів, що протікають у ній.

Необхідним процесом для успішного протікання інвес-
тиційних процесів є планування інвестиційної діяльності, що
визначає [5]:

— для реалізації стратегій підприємство може викори-
стати різні види інвестицій, різний обсяг інвестиційних
коштів, тому доцільно розробляти декілька альтернативних
проектів;

— необхідність вибору з альтернативних інвестиційних
проектів найбільш ефективного;

— необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від
інвестицій;

— планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний
із прийняттям інвестиційних рішень.

За оцінками фахівців, основною перешкодою на шляху
реалізації великомасштабних проектів інвестування сфери
послуг є відсутність єдиної стратегії і програми розвитку
сфери послуг, що веде найчастіше до дублювання інвести-
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ційних проектів, розпорошення інвестиційних ресурсів і, як
наслідок, до зниження ефективності інвестиційної діяльності
в цьому напрямку.

Координування використання переваг кожної конкрет-
но взятої території сприяло б підвищенню інвестиційної ак-
тивності. Створення єдиного реєстру пріоритетних інвести-
ційних проектів у сфері послуг України дозволить розши-
рити пошук і залучення зацікавлених осіб. Необхідне також
створення систем гарантій і співробітництва щодо забезпе-
чення зворотності позикових коштів, страхуванню інвести-
ційних ризиків, розробці механізму запозичень під реаліза-
цію довгострокових інвестиційних проектів.

Перспективи розвитку сфери послуг у значній мірі за-
лежать також від економічної політики держави, яка повин-
на забезпечувати динамічну рівновагу економіки та стійкі
темпи приросту національного доходу, здійснювати доцільні
зміни в структурі суспільного виробництва. Не менш важли-
вою задачею є ефективне використання інвестицій.
Здійснення у регіонах децентралізації інвестиційних фондів
та інвестування конкретних проектів пріоритетного напрям-
ку, а також забезпечення жорсткого контролю виконання
інвестованих проектів, дозволить покращити стан розвитку
сфери послуг. Регіональні органи влади, органи місцевого
самоврядування повинні підтримувати розвиток сфери по-
слуг, які можуть сприяти соціально-економічному прориву,
дати відносно швидкий ефект в отримані прибутку підприє-
мствами та поповнити надходження до місцевого бюджету.

Успішне функціонування підприємств сфери послуг і
досягнення стратегічних переваг в умовах конкуренції знач-
ною мірою залежать від результативності їхньої інновацій-
ної діяльності. У свою чергу, результативність інноваційної
діяльності підприємств визначається, насамперед наявністю
необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілізації, зацікав-
леністю інвестора в підтримці інноваційного розвитку [5].

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку під-
приємств сфери послуг залежить від специфічних особливос-
тей інвестицій, таких як тривалий період окупності при реалі-
зації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівномірність
надходження доходів від здійснення інвестицій. Урахування
цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств
визначають важливість подальшого вдосконалення принципів,
форм, методів та пошуку джерел інвестиційної підтримки інно-
ваційної діяльності підприємств сфери послуг [5].

Упродовж останніх років лише незначна частина
підприємств сфери послуг України здійснювала інновації.
Пріоритетним джерелом інвестування інновацій залишають-
ся власні кошти підприємств та отримані кредити. Діюча
система оподаткування не стимулює довгострокові накопи-
чення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати
інноваційні проекти. Українська інноваційна сфера ще не
стала привабливою також для іноземних інвесторів [5].

Однак, незважаючи на незначні масштаби інноваційної
діяльності, її позитивний вилив на економічні показники
роботи підприємств сфери послуг є очевидним та безпереч-
ним. Більшість підприємств, які впроваджували інновації,
одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоз-
датність, розширили ринки збуту, оповили асортимент [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

За результатами проведених досліджень можна зроби-
ти такі висновки:

— сучасні тенденції в розвитку споживання, що су-
проводжуються підвищенням добробуту та зміною структу-
ри споживчих пріоритетів, характеризуються різким зрос-
танням значення послуг як в системі потреб людини, так і в
структурі економіки України;

— найбільш перспективні галузі інвестування — це на-
прями діяльності у сфері послуг;

— досвід показує, що у трансформаційному періоді інве-
стиції у сферу послуг на певний час стають важливим факто-
ром економічної стабілізації, а при продуктивному їх вико-
ристанні — і одним із факторів економічного зростання;

— тільки об'єднання і взаємна зацікавленість держав-
них і промислових структур, розуміння спільних завдань
приведуть до розвитку сфери послуг і розкриттю економіч-
ного потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Обгрунтування системно-синергетичного підходу до
управління розвитком нафтогазовидобувних корпора-
тивних систем є актуальною науково-прикладною про-
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Обгрунтовано доцільність застосування системно-синергетичного підходу до управління роз-
витком нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури як складними економіч-
ними системами, що мають нелінійний характер змін у процесі довготривалого і середньотри-
валого економічного розвитку. Показано, що цей розвиток супроводжується невизначеністю,
нерівноважністю, наявністю фазових і структурних переходів. Акцентовано, що системно-си-
нергетичний підхід дає змогу виявити механізми синергічних ефектів з метою нарощування
потенціалу синергічного розвитку нафтогазовидобувних підприємств.

The appropriateness of application of the system-synergetic approach to management of the
development of oil and gas production enterprises of the corporate structure as complex economic
systems having non-linear character of changes in the process of long-term and medium-term
economic development is substantiated. It was shown that this development is accompanied by
uncertainty, unbalance, availability of the phase and structural transits. It was emphasized that the
system-synergetic approach allowed detecting the mechanisms of the synergetic effects with the
aim of growing the potential of the synergetic development of the oil and gas production enterprises.

блемою у зв'язку із необхідністю повного використан-
ня можливостей нафтогазовидобувної промисловості
для інтенсифікації процесів видобування вуглеводнів.

Відомо, що нафтові, газові і газоконденсатні родо-
вища є складними об'єктами, що змінюються протягом
усього життєвого циклу родовища. У зв'язку з висна-
женням запасів легких нафт виникає необхідність роз-
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робки запасів важких нафт, які мають більш складну
фазову поведінку. Тому з'ясування сучасних механізмів
і методології вивчення еволюції пласта і нафтових дис-
персних систем є необхідним для ефективного автома-
тизованого управління підприємствами нафтогазовидо-
бувної галузі.

Для сучасного нафтогазового виробництва стає все
більш затребуваним застосування перспективних ме-
тодів досліджень та вирішення професійних задач
управління на основі синергетичного аналізу, світових
тенденцій розвитку нафтогазового виробництва, а та-
кож новітніх методів дослідження нафтових дисперсій-
них систем з метою регулювання фазових переходів, а
також з метою оптимізації показників і параметрів тех-
нологічних процесів.

На даний час існуючі суттєві досягнення в галузі тех-
нологій, нафтогазового обладнання, методів управлін-
ня підприємствами не становлять цілісної системи.
Відтак, немає змоги повністю використати можливості
нафтогазовидобувної промисловості для інтенсифікації
процесів видобування вуглеводнів, зменшення витрат
енергії, матеріалів та палива. Тому за умов обмежених
ресурсів одним з найефективніших інструментів вижи-
вання і розвитку нафтогазовидобувних компаній є по-
шук та використання потенціалу, закладеного у системі
управління, оскільки покращення якості управління
сприятиме підвищенню ефективності використання усіх
наявних ресурсів підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ДАНА СТАТТЯ

За умов високої ціни управлінських рішень, харак-
терної для нафтогазовидобувних підприємств корпо-
ративної структури, виникає гостра необхідність в
управлінні їх розвитком на основі системно-синергічно-
го підходу, який є новим напрямом в управлінській науці,
що має на меті вирішення широкого кола завдань, котрі
належать здебільшого до моделювання діяльності
складних економічних систем, які характеризуються
наявністю численних внутрішньо-системних зв'язків, у
тому числі зворотних, перехресних та ієрархічних. Ці
зв'язки породжують, як правило, нелінійний характер
взаємозалежностей між окремими елементами еконо-
мічної системи. Унаслідок цього управління діяльністю
таких систем стає складним завданням, яке вимагає
спеціального інструментарію.

Синергетику як нову міждисциплінарну науку запо-
чаткували у своїх працях такі видатні вчені ХХ століття,
як Г. Хакен [1], I. Пригожин [2], І. Ансофф, [3], Е. Кемп-
белл [4] та ін. На сьогодні сформовано науковий напрям,
орієнтований на застосування положень синергетики
для вирішення завдань планування і управління — еко-
номічна синергетика. Вона грунтується на результатах
досліджень, які оприлюднені у працях таких видатних
українських та зарубіжних науковців, як Ж. В. Поплавсь-
ка [5], О. В. Гошовська [6], Е. І. Хорошева [7], Н. І. Рєдіна
[8], В. Г. Буданов [9], В. І. Аршинов [10], С. П. Капіца
[11], B. Б. Занг [12], де розглядаються теоретичні поло-
ження та прикладні аспекти даної проблеми.

Аналіз наявних наукових праць показує глибину і
складність проблем управління нафтогазовидобувними
підприємствами корпоративної структури, пов'язаних з
необхідністю урахування багатьох чинників у процесі
формування управлінських рішень, а саме: макроеко-
номічних чинників, техніко-економічних показників ок-
ремих родовищ і свердловин, виробничих потужностей
підприємств, попиту на нафтопродукти, ризиків, мож-
ливостей транспортної системи та ін. Оцінка впливу ве-
ликої кількості різнорідних чинників на розвиток нафто-
газовидобувного підприємства є складною науково-
прикладною проблемою, яка особливо важлива для
вертикально інтегрованих нафтогазовидобувних
підприємств у силу специфіки їх організаційно-бюджет-
ної структури, яка охоплює усі сфери їх багатоаспект-
ного бізнесу.

Основні проблеми управління нафтогазовидобувни-
ми підприємствами корпоративної структури обумовлені
складністю створення і реалізації відповідного методо-
логічного інструментарію, навіть з урахуванням міжна-
родного досвіду, а також недостатньою доступністю
західних технологій, для успішного функціонування
яких у наших умовах необхідно забезпечити повноту і
несуперечність вихідної статистичної інформації. Окрім
цього, існуючі технології управління нафтогазовидобув-
ними підприємствами не забезпечують ефективного
зв'язку між оперативним і стратегічним плануванням, не
передбачають координування роботи його підсистем,
не дають змоги повною мірою використовувати кадро-
вий потенціал. Все це негативно впливає на розвиток
систем корпоративного управління і певною мірою галь-
мує процес капіталізації підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування системно-си-

нергетичного підходу до управління розвитком нафто-
газовидобувних підприємств корпоративної структури,
що дає змогу принципово покращити методологію про-
гнозування, планування, координування роботи усіх
підсистем та управління їх розвитком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні загальновизнаним науковим фактом є не-

обхідність застосування системного підходу до вивчен-
ня і вирішення будь-якої складної економічної пробле-
ми. З існуючих наукових досліджень [13; 14 та ін.] відо-
мо, що упорядкування знань щодо ефективної розроб-
ки нафтових і газових родовищ можливе на основі за-
стосування системного підходу, який є узагальнюючим
підходом при дослідженні і вирішенні будь-якої склад-
ної проблеми об'єкта з урахуванням його цілісності і з
використанням системних засобів, що створюють пев-
ну сукупність принципів і понять.

Основою системного підходу є поняття системи, під
якою розуміють сукупність взаємопов'язаних двох і
більше елементів, що знаходяться у певних стосунках
між собою і системою в цілому.

Дослідники розглядають системність як загальну
властивість матерії, форму її існування, включаючи мис-
лення. Проте відзначимо, що будь-яка діяльність може
бути у різному ступені системною. Так, поява проблеми
є ознакою недостатньої системності, але розв'язання
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цієї проблеми означає перехід на новий, вищий рівень
системності.

Застосування системного підходу до управління
нафтогазовидобувним підприємством вимагає чіткого
уявлення про систему. Проведений аналіз дає змогу
стверджувати, що на сьогодні не існує однозначного
визначення поняття "система". Це пояснюється склад-
ністю і багатоплановістю змісту даної категорії.

Існує множина визначень поняття "система", але для
дослідження нафтогазовидобувних корпоративних си-
стем доцільно скористатися таким визначенням [5]: "си-
стема — це впорядкована множина структурно взаємо-
пов'язаних та функціонально взаємодіючих однотипних
елементів будь-якої природи, об'єднаних у цілісний
об'єкт, склад та межі якого визначаються цілями сис-
темного дослідження".

Науково-технічна революція сприяла виникненню
таких понять, як складні і великі системи. Поняття склад-
ної системи виникло у зв'язку з ростом масштабів ви-
робничих, економічних і соціально-економічних систем
як об'єктів управління, збільшенням їх технологічної,
технічної і управлінської складності. До різновидів
складних систем належать складні технічні системи,
складні економічні системи, складні соціально-еко-
номічні системи та ін. [2].

Складна система — це впорядкована множина
структурно взаємопов'язаних взаємозалежних та фун-
кціонально взаємодіючих різнотипних елементів, які
структурно об'єднані у цілісний об'єкт управління фун-
кціонально різнорідними взаємозв'язками для досяг-
нення заданих цілей у певних умовах відсутності фор-
малізованої моделі.

Велика система об'єднує різнотипні складні систе-
ми. Характерними особливостями великих систем є
значна кількість різнотипних елементів, наявність взає-
мозв'язку та взаємодії між елементами, ієрархічність
структури управління, наявність людини у контурі управ-
ління та необхідність прийняття рішень в умовах неви-
значеності [16].

Будь-яка система не може існувати ізольовано без
потоків обміну з більш загальною системою, яка сто-
совно даної системи є "зовнішнім середовищем". Це
означає, що не може бути повного і несуперечливого
опису поведінки системи без врахування емерджент-
ності.

Розглядаючи будь-яку систему, слід мати на увазі,
що межі її є умовними, умовною є і її автономія.
Здатність системи змінюватись, зберігаючи саму себе,
є першим законом цілісності систем, або законом фун-
кціональної еволюції [5].

Другим законом теорії систем є закон функціональ-
ної ієрархії систем. Він розкриває, як має бути органі-
зоване управління, щоб реалізувати функціональне при-
значення системи залежно від властивостей даного
утворення та середовища, у якому вона функціонує. Цей
закон також стверджує, що для кожного структурного
елементу системи механізм відображення реального
світу обов'язково містить два рівні реакції: спосіб пове-
дінки (програму або план поведінки) і акт поведінки
(зміну оточуючого середовища). При цьому план пове-
дінки кожної підсистеми є результатом акту поведінки
найближчого верхнього рівня. На думку І. С. Мороса-

нова [17] система починається там, де цілісне утворен-
ня здійснює свою життєдіяльність не тільки за програ-
мою, але й з урахуванням реакції на поточну апріорі не-
відому зміну оточуючого середовища. Цей важливий ре-
зультат еволюційного розвитку веде до наступної фор-
мули: функція породжує систему, структура інтерпре-
тує мету.

Сучасні промислові корпорації, у тому числі нафто-
газовидобувні, відносяться до класу великих складних
динамічних систем зі складними інституціональними
формами і відносинами та нелінійним характером роз-
витку.

Нафтогазовидобувне підприємство корпоративної
структури як об'єкт управління є великою соціально-
економічною системою високого порядку складності
[15;16 та ін.], яка містить взаємозалежні підсистеми: гео-
логічного вивчення, пошуково-розвідувального бурін-
ня і підготовки конкурентоспроможної сировинної бази,
раціональної розробки запасів нафтогазового родови-
ща, підготовки нафти, газу і води, подачі високоякіс-
них нафти і газу у трубопровідні системи, сукупності
допоміжних і обслуговуючих виробництв, організації
виробництва і управління.

Також підставами для віднесення нафтогазовидо-
бувних підприємств до систем цього класу [8] є:

— ієрархічний характер організації з постійним пе-
рерозподілом вертикальних і горизонтальних зв'язків;

— різноманітність і складність інституціональних
форм і відносин у корпорації, які у більшості випадків
не піддаються кількісній оцінці і опису та знаходяться у
стані неперервних фазових, структурних, правових змін
і трансформацій; різні інтереси і цілі власників, інвес-
торів, менеджерів, постачальників, найманих праців-
ників, що не дозволяє відзначити цільову функцію сис-
теми як арифметичну або алгебраїчну суму;

— полікритеріальність і багатофакторність процесів
у підсистемах корпорації, що не дає змоги встановити
адекватні кореляційні зв'язки між чинниками, парамет-
рами та ефективністю функціонування і розвитку сис-
теми.

Окрім того, діапазон ступеня складності системи
нафтогазовидобувного підприємства корпоративної
структури варіюється залежно від його масштабу. Ра-
зом з тим, ця система має явно виражену багаторівневу
структуру, коли більш високий рівень інтегрує за пев-
ними алгоритмами інформаційні сигнали нижнього
рівня. Кількість рівнів системи залежить також від мас-
штабу корпорації. Проте така залежність не є лінійною,
як і залежність між складністю і кількістю рівнів систе-
ми [17].

Дуже важливим для управління нафтогазовидобув-
ним підприємством є розуміння того факту, що у стійко-
му стані можуть знаходитися лише жорсткі детерміно-
вані системи, до яких нафтогазовидобувне підприєм-
ство як економічна система не належить. Управляти та-
кою системою, сформувати мету і визначити засоби її
досягнення означає змоделювати об'єкт у межах наяв-
ної інформації і поставлених обмежень.

У такому випадку система розглядається як закри-
та і відповідно не може бути повністю визначена або,
іншими словами, остаточно описана адекватною мовою
через невизначеність. Невизначеність має місце завж-
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ди, але більшість сучасних економічних моделей стро-
го детерміновані. Тому вони не містять повного опису
об'єкта і ускладнюють управління економічною систе-
мою. Детермінований розвиток за жорстким критерієм
не дає змоги отримати нову інформацію про ступінь
відповідності уявлень управляючої підсистеми щодо
функціонування і вдосконалення функціонування
підприємства реальним закономірностям цього розвит-
ку.

Існує думка науковців, що при визначенні аксіоме-
тики функціонування складних соціально-економічних
систем постулат щодо наявності критерію оптимальності
системи має бути доповнений постулатом щодо кінце-
вої невизначеності цього критерію й об'єктивної необ-
хідності існування механізму формування, уточнення і
корегування критерію в процесі функціонування систе-
ми. Застосування принципу невизначеності для склад-
них систем дає змогу реально представити систему як
таку, що саморозвивається й самоудосконалюється.

Методологічну основу дослідження і розробки
складних систем забезпечує системний аналіз як один
із розділів загальної теорії систем [15; 17; 21].

У загальній теорії систем поняття складної системи
описується [19] за допомогою таких категорій як об'єкт
е, властивості об'єкта Р, відносини R між елементами
об'єкту, які утворюють структуру ST. Тоді деякий
цілісний об'єкт управління, що володіє властивостями
Р, є системою S щодо відносин Rе, якщо його можна
фізично або логічно представити як множину елементів

 { }1 2
, ,...,

n
e e e e= (1),

де n — кількість елементів системи з властивостя-
ми
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множини е знаходяться у відносинах
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в умовах зовнішнього середовища Е.
Отже, складна система — це множина елементів е,

об'єднаних в єдину структуру ST за допомогою їх влас-
тивостей Р

е
 і відносин між ними R

e
, які функціонують у

певному середовищі Е  [18]:

 { }, , , ,
e e

S e ST P R E= (4),

При цьому властивість системи P
s
 не визначається

простою сумою властивостей елементів P
e
, що входять

до її структури ST, а залежить також від відносин між
елементами R

e
. Тобто загальна властивість системи S

є деякою функцією від властивостей і відносин окре-
мих її елементів і може набувати зовсім нової якості,
що не випливає з суми властивостей цих елементів сис-
теми та їх взаємин:

 ( ),
S e e

P P Rψ= (5).

Зазначимо, що саме функція ψ характеризує яви-
ще синергізму у складній системі, тобто перевищення
або посилення загального ефекту складної системи над
сумою ефектів її елементів при дотриманні властивості

цілісності. Це так званий системний резонанс, аналогі-
чний резонансу у технічних системах.

Основи загальної теорії розвитку складних систем,
до яких належать нафтогазовидобувні підприємства,
описує діалектика, основи якої закладені Ф. Гегелем.
Найчастіше під розвитком розуміють хвилеподібну, цик-
лічну зміну якісних характеристик системи у результаті
накопичення критичної маси кількісних трансформацій
[20].

У результаті розвитку виникає нова якість, стан
об'єкта, тобто його склад або структура змінюються.
Розвиток — це загальний принцип пояснення історії при-
роди, суспільства і пізнання.

Учення про розвиток складає філософський мето-
дологічний фундамент теорії революційного перетво-
рення суспільства. Поняття "економічний розвиток" як
економічна категорія було позначено ще шотландським
економістом і філософом Адамом Смітом у 1776 р. у
роботі "Дослідження про природу та причини багатства
народів", де він назвав "конкуренцію" та "інтерес" го-
ловними рушійними силами змін у господарській по-
ведінці.

Грунтовно визначають суть розвитку українські
науковці: "процес, унаслідок якого відбувається зміна
якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану
до іншого, вищого" [21].

Найбільш детально вивчає розвиток складних еко-
номічних систем український дослідник Є. Борщук [22].
Він виокремлює чотири групи різних поглядів науковців
на причини розвитку. Перша група пов'язує розвиток з
реалізацією нових цілей, цілеспрямованістю змін, що є
необхідною умовою і атрибутом розвитку. Друга група
розглядає розвиток як процес адаптації до навколиш-
нього середовища. Третя група визначає розвиток його
джерелом — суперечностями системи. Четверта — ото-
тожнює розвиток з прогресом, або однією з його форм
— еволюцією. Є. Борщук визначає процес як заключ-
ний компонент системного понятійного ряду: переміни
— зміни — трансформації — еволюції — розвиток.
Розвиток має дві форми, між якими існує діалектичний
зв'язок: еволюційну, пов'язану з поступовими кількісни-
ми змінами об'єкта, і революційну, яка характеризуєть-
ся якісними змінами структури об'єкта. Розрізняють
висхідну лінію розвитку (прогрес) і низхідну лінію роз-
витку (регрес).

Поняття "економічний розвиток" вперше з'явилося
у працях Й. Шумпетера [20] як економічна категорія, яка
не збігається за змістом з поняттям "економічний ріст",
і М. Д. Кондратьєва [23], коли економічні спади, рецесії,
кризи та інші нелінійні процеси в економіці набули гло-
бального характеру.

Й. Шумпетер був першим, хто звернув увагу на те,
що господарська діяльність носить складний еволю-
ційний характер, а у господарських системах має місце
не тільки якісний ріст та кількісне зростання, але й якісні
зміни, джерелом яких є інновації, а їх провідниками в
економіку — підприємці.

Економічний розвиток за Й. Шумпетером є проце-
сом рекомбінації, при якому інновації створюють нову
комбінаторику появи нових цінностей, методів вироб-
ництва, ринків товарів, послуг, благ, сировини, фінан-
сових і трудових ресурсів, реорганізацій, катастроф,
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криз. Ця теорія розвитку припускала заміщення ресурсів
у господарських системах шляхом перерозподілу їх від
"консерваторів" до "новаторів" за схемою донорсько-
акцепторних зв'язків. Проте рушійною силою Й. Шум-
петер вважав конкуренцію і боротьбу за виживання,
його теорія була лінійно-еволюційною.

М.Д. Кондратьєв першим звернув увагу на не-
лінійність господарського розвитку та обгрунтував цик-
лічний (50—60 років) і нелінійний характер довготри-
валого і середньотривалого економічного розвитку,
який супроводжується якісними змінами у системі. На
відміну від концепції економічного розвитку Й. Шумпе-
тера, концепція М.Д. Кондратьєва була нелінійною й
припускала революційні стрибки, структурні зміни,
якісні переходи.

У другій половині ХХ століття як реальні рушійні
сили економічного розвитку почали розглядатися коо-
перація, взаємодія у спільних інтересах, скоординова-
на співпраця. Теоретичним підгрунтям цього стали тео-
рія самоорганізації Нобелівського лауреата І.Р. Приго-
жина [2] і теорія синергетики професора Г. Хакена [1].
Спільним для них є те, що в обох теоріях доведено, що
узгоджена когерентна дія різнорідних за природою сил
за певних умов може проявитися в таких специфічних
ефектах як синергізм, емерджентність, мультиплікація,
що може інтенсифікувати розвиток у вигляді стрибка
або вибуху і перевести систему з однієї якості в іншу.

І.Р. Пригожин на основі проведеного аналізу поділив
усі економічні процеси на рівноважні і дисипативні, тобто
такі, що протікають нерівноважно з розсіянням матерії,
енергії, ентропії, інформації тощо. Він довів, що саме ди-
сипативні системи мають здатність до розвитку, який тим
ефективніший, чим далі процес знаходиться від стану
рівноваги. Однак у рівноважних системах розвиток не-
можливий, оскільки він відбувається лише за наявності пев-
ного відхилення процесу від стану рівноваги. Такий підхід
І.Р. Пригожина є революційним викликом класичній теорії
економічного розвитку, яка, у так званих "законах рин-
ку", поставила на перше місце саме рівновагу.

Водночас теорія самоорганізації систем
І.Р. Пригожина підірвала кібернетичні принци-
пи управління економічними системами, які пе-
редбачають компенсацію зовнішніх і внутрішніх
збурень, що впливають на об'єкти управління.
Проте саме екзогенні й ендогенні збурення вик-
ликають розвиток системи. Вищенаведені фак-
ти викликали кризу кібернетичного підходу до
досліджень процесів розвитку в економічних си-
стемах і класичної економічної парадигми та по-
яву нової парадигми в управлінні складними си-
стемами.

Професор Інституту синергетики і теоретич-
ної фізики Штуттгарта (ФРН) Г. Хакен запропо-
нував сучасне тлумачення синергетики як напря-
му міждисциплінарних досліджень, об'єктами
яких є процеси самоорганізації у відкритих сис-
темах різної природи (у тому числі економічної).
У таких системах за рахунок потоку енергії і ре-
човини з зовнішнього середовища створюється
і підтримується нерівноважність, завдяки чому
відбувається узгоджена взаємодія елементів і
підсистем, що веде до створення нових стійких

структур і самоорганізації.
Ключовими положеннями, що розкривають суть си-

нергетики, є такі: досліджувані нелінійні системи, що
функціонують за умов впливу внутрішніх і зовнішніх
збурень, складаються з однакових або різнорідних
взаємопов'язаних елементів; структури систем можуть
бути упорядкованими або хаотичними, можуть виника-
ти просторові, часові, просторово-часові або функціо-
нальні структури; у системах відбуваються якісні зміни,
вони можуть стати нестабільними, в них виявляються
емерджентні якості, у багатьох випадках можливий ма-
тематичний опис таких систем.

Рівень досягнутого компанією синергізму залежить
від її власних можливостей у кожному напрямі діяль-
ності.

Нині поряд з класичним уявленням про економічний
розвиток, побудованим на основі рівноваги і оберненості,
формується принципово новий підхід, що грунтується на
засадах синергетики — синергічний розвиток.

Виходячи з природи явища синергізму, під синергі-
чним розвитком у економічних системах фахівці розу-
міють самоорганізаційні зміни у системі, які проявля-
ються у формах: кількісного зростання і якісних транс-
формацій як внутрішніх властивостей економічних сис-
тем; потенційних можливостей економічних систем роз-
виватися як еволюційно, так і революційно з проявами
емерджентності, амбівалентності, багатофазності й уз-
годженості у колективних діях, що ведуть до прорив-
них синергічних ефектів; збільшення не тільки числа
елементів у системах, але й зміни інтенсивності і сили
зв'язку між ними, перерозподілу зв'язків, ускладнення
відносин між елементами, збільшення різноманітності,
тобто усього того, що характеризує зміну фазового
портрета економічної системи.

Отже, у економічних системах розвиток супровод-
жується як фазовими, так і структурними змінами, а у
процесі розвитку такої системи її гетерогенність і різно-
манітність породжують нові якості, трансформації, ав-
токореляції, ампліфікації, мультиплікації [18].

Рис. 1. Місце синергетики у загальній теорії
самоорганізації у складних системах
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Загальновизнаними критеріальними ознаками си-
нергічного розвитку є нелінійність, невизначеність,
необерненість, нерівноважність, наявність фазових і
структурних (якісних) переходів. Якщо порівняти ці
ознаки з ознаками кібернетичного та еволюційного
підходів, то можна відзначити, що кібернетичний підхід
розглядає розвиток тільки як рівноважний, обернений,
саморегульований процес, а еволюційний розглядає
розвиток як процес покрокових кількісних і якісних
змін без урахування перехідних і революційних про-
цесів.

Поняття синергічного розвитку у економічній теорії
передбачає зміну дефініцій і парадигм. Так, парадигма,
орієнтована на синергічний розвиток у економічних си-
стемах, синтезує у собі основні положення діалектики,
теорії еволюції, синергетики та кібернетики. Визначи-
мо, що кібернетика розглядається як частковий прояв
синергетики на стаціонарних режимах функціонування
економічних систем.

 Принципи і теоретична база, на яких грунтується
синергетика і кібернетика — це загальна концепція роз-
витку у природі і загальна теорія систем. На їх основі
створена загальна теорія самоорганізації у системах,
яка має два напрями: загальну теорію ринкових систем
і загальну теорію нерівноважних систем [18]. Місце си-
нергетики у загальній теорії самоорганізації у складних
системах наведено на рисунку 1.

Діяльність нафтогазовидобувних компаній харак-
теризується високою складністю управлінських
рішень, масштаб і вартість яких у більшості випадків
істотно вищі, ніж у інших сегментах економіки. Еко-
номічно обгрунтоване використання наявних сиро-
винних активів, виважена цінова політика на внутріш-
ньому ринку нафтопродуктів, уведення в дію нових
виробничих потужностей щодо зберігання, транспор-
тування і переробки вуглеводнів — це далеко непов-
ний перелік управлінських рішень високої складності
і вартості (як для нафтової компанії, так і для держа-
ви загалом).

Наукові дослідження та практичний досвід зару-
біжних та вітчизняних нафтових компаній показали,
що їх ефективне функціонування вимагає постійного

вдосконалення і розвитку різних елементів їх діяль-
ності. Пріоритетні напрями розвитку нафтогазових
компаній можна звести до шести груп, які наведені
на рисунку 2 [18].

Усі ці напрями взаємопов'язані, і відсутність або
недостатність рівня одного з них суттєво знижує ефек-
тивність діяльності та перспективи розвитку нафтогазо-
видобувної компанії.

У ситуації, що склалася у сучасному глобалізо-
ваному світі, перед компаніями нафтогазового ком-
плексу постають непрості завдання. І хоча рецесія
може спровокувати уповільнення активності нафто-
газовидобувних підприємств протягом наступних
років, далекоглядні компанії з високим рівнем капі-
талізації можуть забезпечити собі переваги у таких
умовах.

Зрозуміло, що для початку роботи у напрямі підви-
щення ефективності розвитку компанії потрібні воля і
відповідне рішення керівництва, а також його безпосе-
редня участь у реалізації цієї компанії.

ВИСНОВКИ
1. Обгрунтовано доцільність застосування систем-

но-синергетичного підходу до управління нафтогазови-
добувними підприємствами корпоративної структури як
складними економічними системами, що мають не-
лінійний характер змін у процесі довготривалого й се-
редньотривалого економічного розвитку, який супро-
воджується невизначеністю, нерівномірністю, наявністю
фазових і структурних переходів, що дає змогу виявля-
ти механізми синергічних ефектів з метою нарощуван-
ня потенціалу синергічного розвитку цих підприємств.
2. Визначено місце синергетики в загальній теорії са-
моорганізації у складних системах та пріоритетні напря-
ми розвитку нафтогазовидобувних компаній.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Загострення кризи ліквідності на світових фінансових

ринках у другій половині 2007 р., якому передувало нако-
пичення значного обсягу низькоякісного боргу, зокрема
банківськими установами, зростання обсягу транзакцій з
використанням структурованих фінансових інструментів та
інших продуктів фінансової інженерії, що сприяли досягнен-
ню критичного рівня загального левериджу (leverage) та
системних ризиків, спричинили нову хвилю науково-прак-
тичних дискусій щодо проблеми забезпечення належного
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ENDOGENOUS BANK LIQUIDITY RISK FACTORS

У статті розглядається сутність та специфіка впливу на рівень ліквідності банківських уста-
нов наступних ендогенних факторів: проблема делегування повноважень, асиметрія інформації,
фінансові інновації, існування тіньового банківського сектору, неефективний менеджмент,
діяльність кишенькових банків, внутрішньогрупові операції та феномен "занадто великих, щоб
збанкротувати" банків. Актуальність дослідження обумовлена масштабами поширення та гли-
биною проникнення в соціально-економічну площину наслідків дестабілізації фінансових ринків,
викликаною кризою ліквідності банківського сектору, окрім інших факторів. Враховуючи ре-
зультати дослідження, автор пропонує низку науково-практичних рекомендацій щодо
мінімізації ризику погіршення ліквідності банків під впливом перерахованих факторів, включа-
ючи посилення контролю за процесом розкриття інформації емітентами фінансових інстру-
ментів, підвищення кваліфікаційних вимог до роботи в галузі оцінки ризиків і відповідальності
керівництва банківських установ за прийняття неефективних управлінських рішень.

The author analyzes the nature and specific character of the endogenous bank liquidity risk factors,
i.e., agency problem, information asymmetry, financial innovations, shadow banking, inefficient
management, special purpose banks, intra-group transactions and to-big-to-fail phenomenon. The
scale of spreading and depth of penetration to the economic and social fields of the results of
destabilization of financial markets, caused by the bank liquidity crises as well as other factors,
underline the actuality of the research. Based on the results of this research, the author suggests a
list of practical recommendations aimed at the minimizing of the bank liquidity risk triggered by the
above-mentioned factors, including the strengthening of control over the disclosure of information
by the issuers of financial instruments, the implementation of higher professional requirements in
the risk assessment industry and responsibility of bank management for harmful decisions.

Ключові слова: ліквідність, проблема делегування повноважень, асиметрія інформації, фінансові інно-
вації, тіньовий банківський сектор.
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рівня ліквідності банківських установ та фінансової систе-
ми в цілому. Актуальність зазначеної проблематики обумов-
лює масштаб поширення негативних наслідків згаданої
вище, як і багатьох інших, дестабілізації фінансових ринків
в соціально-економічній площині, як на національних, так і
глобальному рівнях.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Дослідженню проблем фінансової безпеки банківської

системи та аналізу її окремих аспектів приділяється увага в
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публікаціях наступних науковців та практиків: Ф. Аллен,
О. Барановський, В. Будкін, У. Беджет, М. Бруннермаєр,
Б. Бернанке, О. Василик, О. Власюк, І. Волошин, А. Галь-
чинський, Б. Губський, В. Геєць, Д. Гейл, М. Гертлер, Д. Дай-
монд, Ф. Дибвін, М. Єрмошенко, Л. Кістерський, О. Кірєєв,
З. Луцишин, Д. Лук'яненко, В. Мунтіян, О. Мозговий, О. Мах-
мудов, А. Мазаракі, В. Міщенко, Х. Мінски, С. Науменкова,
В. Новицький, К. Ніколау, Ю. Пахомов, О. Плотніков, Г. Па-
стернак-Таранушенко, Р. Раджан, М. Савлук, А. Сухоруков
та інші. Зокрема В.Міщенко та інші виділяють наступні
внутрішні фактори, що визначають рівень ліквідності банк-
івських установ: якість активів (визначається структурою ак-
тивів за ступенем ліквідності, рівнем ризикованості, дохід-
ності та диверсифікації) і пасивів, ступінь їх збалансованості,
професіоналізм менеджменту та імідж самої банківської ус-
танови [1]. На думку автора, більшість з перерахованих чин-
ників мають беззаперечний вплив на рівень ліквідності бан-
ківських установ, проте вони, у більшості випадків, є похідни-
ми від якості менеджменту, тому цей фактор заслуговує на
більш детальний аналіз.

В іноземній літературі зазначена проблема розглядаєть-
ся в контексті трьох видів ліквідності: ліквідність централь-
ного банку (central bank liquidity), ринкова ліквідність (market
liquidity) та ліквідність фінансування (funding liquidity).
Фахівці Європейського центрального банку під ліквідністю
центрального банку розглядають його здатність у разі по-
треби надавати фінансовим установам необхідні для забез-
печення належного рівня ліквідності ресурси, а ринкову
ліквідність тлумачать як здатність учасників ринку укласти
операцію купівлі-продажу певного активу протягом корот-
кого проміжку часу без значного впливу на ціну та з низьки-
ми трансакційними витратами [9]. Здатність банківських ус-
танов виконати свої зобов'язання в момент їх настання Ба-
зельський комітет з банківського нагляду (Basel Committee
on Banking Supervision) розглядає як ліквідність фінансу-

вання. Фахівці згаданого органу визначають наступні ос-
новні джерела загроз ліквідності: характер забезпечення
кредитів, забезпечення денних овердрафтів (intraday credit)
та інше фінансування клірингових банків, дострокове знат-
тя депозитів, позабалансові зобов'язання, брокерські послу-
ги для крупних клієнтів (prime brokerage), надмірна за-
лежність від фінансування на міжбанківському ринку та рин-
ку цінних паперів (wholesale funding), деривативи та фінан-
сування в іноземній валюті [10].

На думку М. Бруннермаєра, поширення сек'юритизації
(securitization) та забезпечення фінансових інструментів
активами (collateralization), скорочення середнього термі-
ну депозитних вкладів та спрощення умов їх дострокового
зняття (в результаті, довгострокові кредити фінансувались
короткостроковими депозитами або внесками до запитан-
ня) та інші фактори спричинили кризові явища на фінансо-
вих ринках протягом 2007—2008 рр. [8]. Ф. Аллен та Е. Кар-
летті наголошують на тому, що вагомим дестабілізуючим
фактором також було зниження рівня довіри між гравцями
відповідних ринків, зокрема на ринках запозичень з висо-
ким рівнем левериджу (leveraged markets), забезпечених
активами грошово-кредитних документів (asset-backed
commercial paper) та міжбанківських операцій, що спричи-
нило скорочення обсягів взаємного фінансування між бан-
ками (з огляду на ймовірне зростання потреб забезпечення
власної ліквідності та ризиків дефолту контрагентів) [6].
Асиметрія інформації на ринку банківських послуг, на дум-
ку Б. Бернанке та М. Гертлер, є важливим чинником у відно-
синах між кредитором та позичальником, обумовлюючи
існування агентських витрат (agency costs) [7]. На думку ав-
тора, погляди перерахованих та багатьох інших науковців і
практиків є важливими для розуміння сутності факторів
погіршення ліквідності банківських установ, тому вони ма-
ють бути враховані при виокремленні відповідних ендоген-
них факторів.
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Рис. 1. Частка ризикових боргових зобов'язань в загальному обсязі іпотечних боргових
зобов'язань на ринку США, 2001—2008 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [5].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз ендогенних факторів порушення

ліквідності банківських установ з метою підготовки науко-
во-практичних рекомендацій щодо врахування їх специфі-
ки при розробці та застосування методів контролю та уп-
равління ліквідністю банківських установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна фінансова криза завдала значних збитків
світовій економіці, зокрема банківському сектору: банкро-
тами були оголошені банки "IKB", "Northern Rock", "Sachsen
LB", "Bear Sterns", "Lehman Brothers" та інші, значна
кількість гравців цього ринку була змушена пройти через
масштабну реструктуризацію (Merrill Lynch) або звертатись
за державною підтримкою (AIG, Citigroup, Fannie Mae,
Freddy Mac, Indie Mac, Dexia, Fortis, HypoVereinsbank). Ймо-
вірний розмір штрафних санкцій, які Citigroup сплатить за
торгівлю забезпеченими іпотекою цінними паперами (за
неналежну оцінку та інформування інвесторів про рівень
ризиків та інші порушення) сягне 7 млрд дол. США, станом
на липень 2014 р. Разом американські банки сплатили регу-
люючим органам більше 35 млрд дол. США відповідних
штрафних санкцій лише протягом 1 півріччя 2014 р.
Більшість фахівців погоджуються з тим, що однією з голов-
них передумов дестабілізації світових фінансових ринків у
другій половині 2007 р. стало значне зростання обсягів опе-
рацій з ризикованими борговими зобов'язаннями (subprime
debt) та забезпеченими активами фінансовими інструмен-
тами, що мало вагомий негативний вплив на ліквідність
банківської та фінансової системи в цілому, на всіх рівнях
(рис. 1).

Фахівці також відзначають наступні передумови деста-
білізації фінансового ринку США: зростання загального
обсягу боргових зобов'язань фінансового сектору з 3 трлн
дол. США до 36 трлн дол. США протягом 1978—2007 рр.;
накопичення 10-ма найбільшими комерційними банками
США біля 55% загальної вартості активів галузі, станом на
2005 р. (цей показник зріс більш ніж вдвічі, у порівнянні з
1990 р.); стрімке зростання доходів фінансового сектору
США, які вже у 2006 р. складали біля 27% від загальних
доходів корпоративного сектору країни (у 1980 р. — 17%)
[5].

Варто зазначити, що деякі науковці та практики завчас-
но попереджали про відповідне зростання системних ри-
зиків, проте їх думки не отримали належної уваги, зокрема
відомий фінансист Т. Фортсман ще у 1980-х рр. вів активну
інформаційну компанію проти використання ризикованих
облігацій (junk bond), по відношенню до яких він викорис-
товував термін "вапмум" (намисто, що використовувалось
індіанцями в якості грошей), пророкуючи настання масш-
табної кризи неплатежів та економічної рецесії в США. Ви-
щезазначене є показовим прикладом негативного впливу на
ліквідність банківських установ та фінансової системи в ціло-
му ендогенних факторів, яким буде приділено особливу ува-
гу в цій статті.

Не зважаючи на сумний досвід загострення кризи
ліквідності на світових фінансових ринках у другій половині
2007 р., поширення відповідних кризових явищ в банківській
системі України протягом 2008—2009 рр., зокрема введен-
ня тимчасових адміністрацій в банк "Надра" і "Промінвест-
банк", та інші чинники, що мали привернути увагу регулюю-
чих органів, науковців та практиків до проблеми кризи
ліквідності, протягом 2013—2014 рр. були прийняті поста-
нови про ліквідацію 7-ми банків, включаючи ПАТ "БРОКБІ-
ЗНЕСБАНК", ПАТ "Банк Форум", загальна вартість вкладів
фізичних осіб в яких становила 16,2 млрд грн., станом на
01.01.2013 (табл. 1) [2; 3]. Беззаперечним у цьому прикладі
є вплив вагомих зовнішніх факторів дестабілізації (політичні,

загальноекономічні та інші), проте, на думку автора, внесок
внутрішніх факторів у дестабілізацію ситуації не варто не-
дооцінювати: як відомо, у деяких з перерахованих банків
відбулась зміна власників незадовго до початку їх проблем
з платоспроможністю, діяльність деяких була спрямована
виключно на підтримку окремих фінансово-промислових
груп тощо.

Отже, окрім чисельних екзогенних факторів (загально-
політичні та економічні, рівень розвитку ринку цінних паперів
та міжбанківського кредитування, політика центрального
банку та інші), на рівень ліквідності банківських установ
впливають наступні ендогенні фактори:

— проблема делегування повноважень (agency
problem);

— асиметрія інформації;
— фінансові інновації;
— існування тіньового банківського сектору (shadow

banking);
— неефективний менеджмент;
— діяльність кишенькових банків;
— внутрішньогрупові операції;
— феномен "занадто великих, щоб збанкротувати"

банків (to-big-to-fail phenomenon) та інші.
Сучасна система акціонерного володіння базується на

делегуванні повноважень з управління компанією її власни-
ками (акціонерами) найманим працівникам, інтереси та цілі
яких на практиці не завжди співпадають з інтересами та ціля-
ми акціонерів. Досить часто система оплати праці стимулює
керівництво компанії надавати перевагу короткостроковим
цілям, досягнення яких сприятиме їх власному збагаченню,
а не сталому довгостроковому розвитку та зростанню доб-
робуту компанії та її акціонерів. У контексті вибору між ви-
щою ліквідністю (нижчим ризиком та нижчим прибутком)
або більшим прибутком (вищим ризиком та нижчою ліквід-
ністю), яка постійно постає перед керівництвом банківських
установ, проблема делегування повноважень перетворюєть-
ся на вагомий фактор ризику зниження відповідної
ліквідності. З огляду на динамічний розвиток сучасних
фінансових ринків, обсяги операцій на них та масштаб і
швидкість поширення будь-яких деструктивних явищ,
відсутність ефективних механізмів оперативного контролю
з боку акціонерів та превентивного втручання в процес прий-
няття управлінських рішень часто призводить до значних
втрат для компанії та її акціонерів від недобросовісної по-
ведінки менеджерів. На сьогодні, науковці та практики на-
магаються вирішити цю проблема за рахунок низки пасив-
них (вдосконалення системи внутрішнього та зовнішнього
контролю, статутних обмежень діяльності керівництва та
спостережних і контролюючих органів, впровадження оп-
тимальної для довгострокового зростання банків системи
оплати праці, розвиток відповідної законодавчої бази, впро-

 
Назва банку 

Розмір 

активів, 
млрд грн., 

станом на 

01.01.2013 р. 

ПАТ "ЕРДЕ БАНК" відсутні дані 

ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" 2,7 

ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" 1,4 

ПАТ "РЕАЛ БАНК" 0,9 

ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 16,9 

ПАТ БАНК «МЕРКУРІЙ» 1,7 

ПАТ «БАНК ФОРУМ» 8,7 

Разом 32,3 

Таблиця 1. Перелік банків Україні,
для яких було розпочато процедуру ліквідації

у 2013—2014 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [2; 3].
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вадження нових вимог та процедур, наприклад, Базель ІІІ)
та активних (діяльність активних інвесторів (activist
investors), зміна керівництва, посилення відповідного дер-
жавного контролю) інструментів, проте, цей напрям дослі-
дження потребує подальшої уваги.

Сторони будь-якої фінансової транзакції, як правило,
мають різний ступінь поінформованості про якісні характе-
ристики активу-предмету транзакції, що призводить до не-
достовірної оцінки ризиків, зокрема факторів погіршення
ліквідності. Проблема асиметричного розподілу інформації
набуває критичного масштабу за умов зростання кількості
сторін транзакції та складності відповідних фінансових
інструментів, що спостерігається при сек'юритизації та за-
безпеченні цих фінансових інструментів активами. Загроза
для банківських установ та інших сторін відповідних тран-
закцій полягає у хибному або недостатньому розумінні які-
сних характеристик відповідних фінансових інструментів,
зокрема ступеню ризикованості. Одним з найбільш показо-
вих проявів проблеми асиметрії інформації є недостовірна
оцінка гравцями ринку рівня ризикованості забезпечених
активами цінних паперів (ABCPs), забезпечених активами
боргових зобов'язань (CDOs) та інших фінансових інстру-
ментів, яким провідні рейтингові агентства присвоювали
найвищий інвестиційний рейтинг, проте, саме вони стали
причиною критичного зростання загального рівня ризику в
фінансових системах країн та світу в цілому. Одним зі шляхів
вирішення зазначеної проблеми, на думку автора, є поси-
лення контролю з боку регулюючих органів за процесом
розкриття інформації емітентами фінансових інструментів
щодо їх ризикованості та інших якісних характеристик,
підвищення кваліфікаційних вимог до роботи в галузі оцін-
ки ризиків, зокрема до рейтингових агентств, створення
ефективних міжнародних органів контролю за дотриман-
ням процедур розкриття інформації учасниками транзакцій
з фінансовими інструментами та заохочення застосування
принципу доброї волі з метою подолання зазначеної вище
проблеми.

Пов'язаною з попередньою є проблема фінансових
інновацій, оскільки саме вони породжують фінансові
інструменти, якісні характеристики яких оцінюються учас-
никами ринку помилково, зокрема ступінь їх ризикова-
ності. Сучасний розвиток інформаційних технологій, рівень
застосування методів математичного аналізу в економіці
та фінансах дозволяє створювати досить складні нові
фінансові продукти, справжню сутність яких та усі пов'я-
зані з ними ризики іноді не розуміють навіть самі розроб-
ники. Натомість, користувачі інноваційними фінансовими
інструментами не завжди володіють необхідними знання-
ми та навичками, щоб достовірно оцінити відповідні ризи-
ки зі свого боку. Це призводить до перетворення фінансо-
вих інновацій на один з найбільш потужних факторів дес-
табілізації фінансової системи, не зважаючи на те, що од-
нією з головних функцій фінансових інновацій є зменшен-
ня ризиків шляхом їх розподілу між більшою кількістю
гравців ринку.

Важливим фактором погіршення ліквідності банківсь-
ких установ є діяльність тіньового банківського сектору, під
якою Комісія з дослідження фінансової кризи (Financial
Crisis Inquiry Commission) розуміє подібну до банківської
фінансову діяльність, яка здійснюється за межами традиц-
ійної системи комерційних банків, більшість якої є неврегу-
льованою або недостатньо врегульованою [5]. Комітет з
фінансової стабільності (Financial stability board) під тіньо-
вим банківським сектором розуміє систему кредитної посе-
редницької діяльності за межами традиційної банківської
системи, яка призводить до підвищення системних ризиків
шляхом впливу на ліквідність або терміни настання зобов'я-
зань, рівень левериджу, передачу кредитних ризиків та ви-
користання можливостей регуляторного арбітражу

(regulatory arbitrage) [4]. Варто зазначити, що на операції
відповідних установ не поширюється дія існуючих програм
захисту вкладників та підтримки ліквідності центральними
банками. Більше того, цей сектор конкурує з комерційними
банками в залученні коштів вкладників, обмежуючи доступ
до ресурсів покращення ліквідності традиційним банківсь-
ким установам. Вагомим ризиком для ліквідності банківсь-
ких установ також є практика використання позабалансо-
вих рахунків для обліку неліквідних активів та ризикових
операцій. Варто зазначити, що Комітет зі стандартів фінан-
сового обліку (Financial Accounting Standards Board) пра-
цює в напрямі обмеження можливостей банків приховувати
інформацію про справжній рівень ліквідності за допомогою
позабалансових операцій, проте, проблему не можна вва-
жати цілковито вирішеною, оскільки не всі фінансові уста-
нови складають звітність за міжнародними стандартами,
зокрема в Україні, також актуальною залишається пробле-
ма маніпуляцій та креативного підходу до складання фінан-
сових звітів (з метою більш вигідного відображення). З ог-
ляду на вищезазначене, традиційні методи аналізу рівня
ліквідності та відповідних ризиків (на основі показників ба-
лансу) можуть бути неефективними. Більше того, криза
ліквідності представників тіньового банківського сектору,
які є менш регульованими та контрольованими, може вик-
ликати паніку серед вкладників та відтік капіталу з традиц-
ійного банківського сектору.

Неефективність менеджменту, діяльність кишенькових
банків, внутрішньогрупові операції та феномен "занадто
великих, щоб збанкротувати" банків також є вагомими фак-
торами порушення ліквідності банківських установ. Наприк-
лад, фахівці Комісії з дослідження фінансової кризи наго-
лошують на тому, що вище керівництво AIG ігнорувало ри-
зики, пов'язані з портфелем деривативів від забезпечених
іпотекою цінних паперів у розмірі 79 млрд дол. США, так
само, як і менеджмент Merrill Lynch вважав мінімально ри-
зикованим портфель пов'язаних з іпотечними фінансовими
інструментами цінних паперів у розмірі 55 млрд дол. США,
який в кінцевому підсумку призвів до багатомільярдних
збитків [5].

Окрім згаданої вище агентської проблеми, на ефек-
тивність управління ліквідністю банківських установ може
впливати також рівень професіоналізму керівної ланки та
цілі власників банку, які можуть мати інші пріоритети, ніж
забезпечення належного рівня ліквідності. Особливої гос-
троти ця проблема набуває в країнах СНД та Україні. Подібні
ризики для ліквідності можуть виникати по відношенню до
кишенькових банків, які створюються в межах фінансово-
промислових груп як різновид допоміжної господарської
діяльності, для обслуговування потреб основного бізнесу.
Більше того, актуальною залишається проблема застосуван-
ня банками преференційного підходу по відношенню до
внутрішньогрупових операцій, що може значною мірою
підвищувати ризик недостатньої ліквідності.

На окрему увагу заслуговує також феномен "занадто
великих, щоб збанкротувати" банків, який полягає у тому,
що керівництво великих, системних банків (як і інших фінан-
сових установ) може нехтувати більшим ризиком задля от-
римання вищих прибутків чи досягнення інших цілей, спод-
іваючись, що центральний банк (або інший регулюючий
орган) врятує їх від банкротства, щоб не спричинити по-
дальші деструктивні явища в банківському секторі або
фінансовій системі та економіці в цілому. Хоча, на думку
автора, до таких установ має бути посилений контроль з боку
регулюючих та контролюючих органів. Більше того, керів-
ництво банків має нести відповідальність за наслідки прий-
няття неефективних управлінських рішень, включаючи за-
борону займатись відповідною професійною діяльністю,
займати керівні посади або навіть нести кримінальну відпо-
відальність.
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На думку автора, більшість методів оцінки рівня
ліквідності та управління її рівнем не дозволяє належним
чином врахувати вплив згаданих ендогенних факторів. Ос-
новні методи аналізу ліквідності банківських установ (оцін-
ка ліквідності на основі коефіцієнтів, аналіз грошових по-
токів, оцінка величини чистого вибуття зобов'язань, оцінка
зміни характеристики платоспроможності банку та інші)
враховують, переважно, показники фінансової звітності або
виражені у кількісній формі зовнішні чинники, не приділяю-
чи достатньої уваги перерахованим вище ендогенним фак-
торам. На думку автора, останні мають бути враховані
більшою мірою як у методах оцінки та прогнозування так і
теоріях управління ліквідністю банківських установ, з ме-
тою підвищення їх ефективності.

ВИСНОВКИ
Сучасна світова фінансова криза привернула увагу нау-

ковців та практиків до низки системних проблем банківсько-
го сектору, що призвели до поширення значних деструктив-
них явищ на фінансових ринках та економіці в цілому як на
національних так і глобальному рівнях. Однією з таких про-
блем є прихована криза ліквідності банківських установ, яка
стала відчутною у другій половині 2007 р., коли побудована
на більш ризикованих ніж вважалося фінансових інструмен-
тах система перерозподілу вільних фінансових ресурсів, руху
спекулятивного капіталу та трансформації ризиків перетво-
рилася на картковий будинок. Поширення згаданих вище
деструктивних явищ було спричинене низкою екзогенних та
ендогенних факторів погіршення ліквідності банківських ус-
танов: проблема делегування повноважень, асиметрія інфор-
мації, фінансові інновації, існування тіньового банківського
сектору, неефективний менеджмент, діяльність кишенькових
банків, внутрішньогрупові операції та феномен "занадто ве-
ликих, щоб збанкротувати" банків, окрім інших чинників.

З урахуванням специфіки впливу перерахованих фак-
торів автором запропоновано низку заходів щодо мінімізації
відповідних ризиків для банківських установ: посилення
контролю з боку регулюючих органів за процесом розкрит-
тя інформації емітентами фінансових інструментів; підви-
щення кваліфікаційних вимог до роботи в галузі оцінки ри-
зиків; підвищення відповідальності керівництва банківських
установ за прийняття неефективних управлінських рішень,
які можуть мати вагомі негативні наслідки для вкладників
та банківського сектору в цілому.

Подальшого дослідження потребують шляхи вдос-
коналення методів оцінки, прогнозування та теорії управ-
ління ліквідністю банківських установ з урахуванням впли-
ву згаданих у статті ендогенних факторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідними умовами досягнення мети реформ є не

тільки обгрунтування вибору теоретичних засад транс-
формацій, які здатні забезпечити її досягнення, але й
добір на науковій основі інструментарію перетворень,
а саме методів управління змінами, які відповідають
особливостям об'єкта реформування і узгоджуються із
теоретичним засадами трансформацій.

Традиційні методи управління змінами спрямовані
на забезпечення процесу перетворень організаційної
структури, взаємовідносин між структурними підрозді-
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лами, запровадження нових технологій та інших скла-
дових індивідуального виробництва, або його повної
модернізації. Методика управління інституціональними
змінами є складнішою, оскільки їх об'єктом є суспільні
відносини.

Тому пріоритетним напрямом інституціональних дос-
ліджень є накопичення нових знань необхідних для нау-
ково обгрунтованого управління соціально-еконо-
мічними процесами через регулювання поведінки інди-
відуумів та суб'єктів господарювання (суб'єктів економі-
чних відносин) з урахуванням інституціональних чинників.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У спеціалізованій науковій літературі з теорії і прак-
тики менеджменту управління змінами розглядається як
послідовність функцій планування, організування, мо-
тивування, контролювання [7, с. 18—21], які об'єднані
процесами комунікації і прийняття рішення [4]. Розвит-
ком такого підходу можна вважати дослідження П. Дру-
кера [2] та Л. Грейнера [10], які розглядають управлін-
ня змінами через етапи їх реалізації, які за змістом є
похідними вищезазначених функцій. Не ординарним до
формування моделі управління змінами є підхід Ф.Гуія-
ра і Д. Келлі [1], що виходить з аналогії підприємства
до біологічного організму. На думку науковців, корпо-
рація подібна живому організму, тому вони наділяють
її здібностями живих істот, які мають, волю, розум, дух.
Індивідуальність корпорації складається з комбінації
впливу навколишнього середовища та вибору поведін-
ки.

Теоретичні засади соціального еволюціонізму як
напряму наукової економічної думки розкриває у своїх
роботах один з його фундаторів Г. Спенсер [5; 6]. За
аналогією із біологічним організмом суспільство роз-
глядається ним як складний організм, який функціонує
і розвивається за законами схожими до біологічних, при
цьому вчення про загальну еволюції, розповсюджуєть-
ся на будь-які явища неорганічного, органічного і над
органічного (соціального) світу.

Інституціоналізм та соціальний еволюціонізм мають
спільне коріння і походять від соціології, тому законо-
мірним є їх взаємопроникнення та врахування резуль-
татів досліджень суміжних наук в теоретичних розроб-
ках. Зокрема відомі російське науковці економісти Кузь-
минов Я.І., Радаєв В.В., Яковлєв А.О., Ясін Є.Г., Кудрін
О.Л., Гайдар Є.Т., Полтерович В.М. у своїх досліджен-
нях виходять з того, що інститути це організм, а не ме-
ханізм.

У теорії менеджменту значна увага приділяється на-
уковому опрацюванню питання управління змінами
на підприємстві. Проте питання управління змінами
інститутів та інституціональних систем залишається не-
достатньо висвітлена у науковій літературі. Відсутність
єдиних підходів у цьому питанні з одного боку відкри-
ває широкі можливості для науковців з отримання но-
вих знань, для управлінців з реалізації творчого потен-
ціалу, та в результатів об'єднання їх зусиль вибудову-
вання індивідуальної моделі управління інституціональ-
ними змінами, а з іншого боку — це ускладнює процес
перетворень і створює додаткові ризики прийняття не-
правильних рішень через людський чинник.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження засад управління со-

ціально-економічними процесами та обгрунтування ме-
тодологічних підходів до управління змінами на заса-
дах інституціональної теорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з переваг інституціоналізму як методології
реформ є еволюційний характер перетворень, які вихо-
дять з траєкторії розвитку інституту в конкретній інсти-

туціональній системі. Порушення цього принципу, при-
зводить до деформації інституціональної системи і
відповідно до зростання трансакційних витрат суб'єктів
економічних відносин та економіки в цілому, в наслідок
відторгнення системою експортованих інститутів, які
сформувалися за інших соціально-економічних і мо-
рально-етичних чинників. У зв'язку із цим, а також вра-
ховуючи суспільний характер відносин, які є об'єктом
змін їх теоретичною базою поряд з інституціоналізмом
на наше переконання має стати теорія соціального ево-
люціонізму.

Біологічне уявлення про суспільство є дуже вираз-
ною аналогією, яка розкриває призначення і роль
інститутів у суспільстві. Біологічно активною одиницею
живого організму є клітина, призначення і розвиток
якої визначається на генному рівні, з клітин за "ген-
ним планом" формуються органи. Кожен орган має
своє призначення, функцію і особливу структуру і по-
рядок функціонування, органи мають взаємозалежні
зв'язки і у сукупності утворюють організм, а їх взає-
моузгоджена діяльність забезпечує життєдіяльність
організму.

За біологічною аналогією індивідууми виступають
у ролі клітин, гени це інституціональна пам'ять, а орга-
ни організму, кровоносна, нервова й інші системи — це
соціальні інститути, організм у цілому — суспільство.
Інституціональна система суспільства може бути пред-
ставлена як сукупність органів і засобів зв'язку між
ними. Більш складною є аналогія інституціонального
середовища, яке можна представити як сукупність не-
відчутних речей, які не може виявити неозброєний до-
слідник, це той самий "генний план", це особливості не-
рвової системи, які визначають характер і здібності осо-
бистості, тобто це ті невловимі складові, які формують
неповторну особистість, при базовій для всіх інститу-
ціональній системі.

На прикладі біологічного організму можна розк-
рити різний характер інститутів. Зокрема є інститути,
які нерозривно пов'язані із органом ним утвореним, на-
приклад, інституту парламентаризму пов'язаний з
діяльністю Верховної Ради України, а є інститути, які
забезпечують зв'язки між інститутами або життєді-
яльність інших інститутів, наприклад, інститут бухгал-
терського обліку за аналогією є частиною нервової
системи, яка відповідає за збір окремого виду інфор-
мації для прийняття управлінських рішень і реагуван-
ня на загальному, або локальному рівнях, залежно від
центру прийняття рішень, діяльність якого ним забез-
печується.

Розглядаючи інституціоналізм кріз призму еволю-
ційної теорії слід відзначити, що інституціональна си-
стема та інституціональне середовище є цілісною
структурою, яка забезпечує функціонування і розви-
ток суспільства, і складається із чисельних складових
— соціальних інститутів, неоднорідних за своїм харак-
тером, кожний з яких має взаємні зв'язки з іншими
інститутами, виконує певні функції, пов'язані із задо-
волення потреби інших інститутів або структури в ціло-
му, все це зумовлює існування соціальних інститутів
суспільства тільки в рамках цієї цілісної структури, а
відповідно невідповідність соціального інституту сус-
пільним очікуванням має наслідком зміни у інституціо-
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нальній системі з метою подолання незадоволеного
попиту через перерозподіл функцій. Враховуючі тісні
зв'язки інституту з інституціональною системою зміни
у соціальному інституті є реакцією на зміни у системі,
або висувають потребу змін у інституціональній сис-
темі.

Суспільство як живий організм болісно реагує на
порушення усталеного алгоритму функціонування його
органів та зміни звичайних умов життєдіяльності. Тому
інституціональні зміни впливають на діяльність суб'єктів
економічних відносин і життя індивідуумів та, відповід-
но за аналогією хірургічного втручання, мають на-
слідком "больовий шок". Інститут є похідною від соці-
альної діяльності, яка в свою чергу походить від пове-
дінки суб'єктів економічних відносин. Неврегульована
діяльність передбачає спонтанне узгодження інтересів
її учасників, тоді як інститут це консенсус інтересів
суб'єктів економічних відносин у відповідній сфері со-

ціально-економічної діяльності, суспільства та різних
груп інтересів. Через інституціоналізацію забезпечуєть-
ся функціональність діяльності та її корисність для сус-
пільства.

Проте не слід забувати, що в основі всього знахо-
диться реальна людина, її діяльність, її інтереси, її жит-
тя. Тому коли мова йде про інституціональні зміни маєть-
ся на увазі зміна усталеної діяльності, а подекуди спо-
собу життя для певної групи індивідуумів і чим більша
ця група, тим боліснішими для суспільства в цілому бу-
дуть ці зміни, відповідно високими будуть ризики спро-
тиву та відторгнення.

Відтак методика інституціональних змін на засадах
еволюційної теорії повинна забезпечити оперативну і
адекватну зміну у регулюванні суспільних відносин та
окремого виду соціально-економічної діяльності, як
одного з її проявів, зумовлених впливом зовнішніх і
внутрішніх чинників. Так само як зміна умов проживан-

 Обґрунтування змін 

1. Потреба в інституціоналізації 
нового виду соціально-

економічної діяльності. 
2. Потреба зміни регулювання 

існуючого виду діяльності: 
подолання інституціональних 

розривів; 

оптимізація рівня трансакційних 

витрат. 

3. Визначення об’єкту змін та їх 

масштабу. 

4. Обґрунтування доцільності 
змін. 

1. Визначення траєкторії 
розвитку інституту та/або виду 

діяльності, що є об’єктом змін. 

2. Обґрунтування моделі 
інституціональних 

трансформацій: 

удосконалення інституту; 

культивування нового інституту; 

трансплантація (запозичення). 

3. Проектування заходів із 
трансформації, виходячи із 
обраної моделі. 
4. Оцінка ефективності змін. 

Планування змін 

1. Презентація змін та суспільне 

обговорення заходів з їх 

реалізації, нових правил і 
механізмів їх дотримання. 

2. Оцінка прийнятності змін для 

найбільш впливових груп 

спеціальних інтересів, 

прогнозування ступеню опору 

змінам. 

3. Пошук компромісів та 

пропонування консенсусного 

варіанту заходів із 
трансформації (нових правил) 

або проектування заходів із 
подолання опору. 

4. Ухвалення рішення. 

Прийняття рішення 

1. Імплементація нових правил 

та/або механізмів їх дотримання. 

2. Моніторинг змін та оцінка 

досягнення запланованих 

результатів, у разі потреби 

коригування процесу змін. 

3. Збалансування соціального 

інституту. 

4. Ініціювання змін в 

інституціональній системі. 

Реалізація змін 

Рис. 1. Схема управління інституціональними змінами
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ня, від природно-кліматичних до раціону харчування,
вимагає пристосування організму до цих змін, а хворо-
ба потребує втручання у діяльність організму з метою
його підтримання і відновлення. У змінах має бути ба-
ланс між потребою і можливістю суспільства перенести
"болісні шоки" без літальних наслідків. Досягнення ба-
лансу у тому числі може бути досягнуто через по-
етапність перетворень.

Група науковців, дослідників інституціоналізму, за-
пропонувала концепцію вирощування інститутів як аль-
тернативу і еволюційному раціоналізму з його упором
на стихійний розвиток, і політико-правовому конструк-
тивізму, що виходить з можливості швидких кардиналь-
них перетворень [3]. Використовуючи відповідні для
даного випадку "біологічні" метафори, запропоновано
два способи інституціональних змін: облагороджуван-
ня існуючих інституціональних зразків і культивування
нових зразків.

Перший варіант передбачає облагороджування
"дикорослих" неформальних правил з їх наступною
формалізацією в законі, внаслідок чого, неформальні
ділові практики приймають більш цивілізований виг-
ляд. За другим варіантом вирощування інститутів
відбувається шляхом культивування нових зразків, які
на початковому етапі можуть не відповідати сформо-
ваним діловим практикам. Джерелами "посадкового
матеріалу" для такого вирощування є: інституційні
винаходи, імпорт інститутів і рекомбінація існуючих
інституційних форм (використання підручного мате-
ріалу) [8].

Значний вклад у дослідження питання трансплан-
тації соціальних інститутів вніс академік В.М. Полте-
рович [9]. Змістом трансплантації автор вважає при-
скорення інституціонального розвитку, при цьому він
звертає увагу на ризики негативних результатів. У
зв'язку з тим, що запозичені інститути можуть не сприй-
матися інституціональною системою, або ж інститути
ефективні за інших умов, можуть виявитися непотріб-
ними і навіть деструктивними у системі, що рефор-
мується В.М.Полтерович виділив наступні трансплан-
таційні дисфункції: атрофія і переродження інституту,
активізація альтернативних інститутів і відторгнення,
інституціональний конфлікт, парадокс передачі інсти-
туту.

Трансплантація інститутів має принципово відмінний
порядок реалізації ніж методики проектування нових
інститутів та рекомбінація існуючих інституційних форм.
Останні передбачають інституціоналізацію певної сфе-
ри виходячи із набору апробованих соціальних норм та
аналогів наявних у існуючий інституціональній системі.
При трансплантації необхідна не тільки адаптація запо-
зичених соціальних норм до умов інституціонального
середовища, особлива технологія імплантації "чужорі-
дного об'єкту" у функціонуючу інституціональну систе-
му, але необхідно також забезпечити підтримку ста-
більності інституціональної системи, що б не допустити
деструктивних наслідків поза сферою, що реформуєть-
ся.

Таким чином, науково обгрунтованими і глибоко
дослідженими на сучасному етапі розвитку теорії інсти-
туціоналізму є три форми інституціональних змін: удос-
коналення існуючих інститутів, культивування нових

інститутів, яка включає проектування нових інститутів і
рекомбінація існуючих інституційних форм, та транс-
плантацію інститутів.

Ґрунтуючись на апробованих на практиці менед-
жменту методах управління змінами та теоретичних
засадах інституціоналізму, у тому числі формах
інституціональних змін, пропонуємо модель управ-
ління інституціональними змінами (рис. 1), яка може
бути застосована до соціально-економічних інсти-
тутів, незалежно від обраної форми інституціональ-
них змін.

Управління інституціональними змінами пропонуєть-
ся проводити у чотири етапи: обгрунтування змін, пла-
нування змін, прийняття рішення і реалізація змін.

На першому етапі як передумови всієї подальшої
роботи є обгрунтування потреби у змінах існуючого
інституту, або інституціональної системи. Свою специ-
фіку мають підходи до інституціоналізації нового виду
соціально-економічної діяльності та зміни існуючого
інституту.

У першому випадку, насамперед, необхідно пере-
конатися, що соціально-економічна діяльність, яку
планується інституціоналізувати має важливе суспіль-
не значення, інакше може статися, що процес ре-
формування буде відбуватися заради самого проце-
су з витрачанням ресурсів, але без суспільно значи-
мих результатів. Не менш важливим кроком є визна-
чити місію і мету потенційного соціально-економіч-
ного інституту, його місце і роль в інституціональній
системі суспільства, а також зв'язки із базовими і ком-
плементарним інститутами. При цьому досліджуєть-
ся порядок інституціоналізації схожих видів соціаль-
но-економічної діяльності на предмет поширення
існуючого інститут на неінституціоналізовану сферу,
або формування нового інституту за підходами і
структурою аналога.

Слід враховувати, що формування нового інституту
пов'язано з високими ризиками відторгнення та галь-
мування темпів перетворень. Пошук інституту-аналога
має за мету досягти ефекту мімікрії, коли новий інсти-
туту сприйматиметься як природній елемент інституціо-
нальної системи, який не потребує вибудовування прин-
ципово нової моделі поведінки. Можливі й інші підходи
залежно від ситуації та здібностей реформаторів.
Формування нового інституту має менше обмежень і
більше можливостей для творчих рішень, ніж проведен-
ня трансформації вже існуючого інституту, основна
особливість цього підходу полягає у пріоритетності ана-
лізу зовнішнього середовища потенціального соціаль-
но-економічного інституту.

Інший підхід при ініціювання змін з метою удос-
коналення існуючого інституту потребує ретельного
аналізу поточного стану потенційного об'єкту пере-
творень. За результатами інституціонального аналі-
зу соціально-економічного інституту можуть бути ви-
явленні інституціональні розриви, які стають на заваді
його розвитку, або виявлено високий рівень трансак-
ційних витрат, які змушені нести суб'єкти економіч-
них відносин, внаслідок недосконалості інституціо-
нального регулювання відповідної діяльності. Це є
передумовами для порушення питання про трансфор-
мацію інституту.
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Трансакційні витрати як чинник, який визначає по-
ведінку суб'єктів економічних відносин, є рушійною си-
лою трансформації окремих структурних елементів та
інституту в цілому. Через регулювання рівня трансак-
ційних витрат шляхом зміни правил та механізму при-
мушення до їх виконання задається модель поведінки
суб'єктів у відповідній сфері соціально-економічних
відносин.

Важливим завданням, вирішення якого має переду-
вати прийняттю рішення, є оцінка ефективність та своє-
часність таких реформ. Очікувані позитивні результати
перетворень мають суттєво перевищувати витрати, по-
в'язані із проведенням трансформацій, втрати від тим-
часової дестабілізації інституту та від опортуністичної
поведінки суб'єктів економічних відносин внаслідок не
сприйняття реформ.

У залежності від складності змін має бути визначе-
ний їх масштаб та об'єкти перетворень. Тобто зміни
можуть бути спрямовані на трансформацію одного
інституту з метою підвищення його ефективності, а мо-
жуть охоплювати декілька споріднених видів діяльності
і відповідно інститутів, які їх регулюють, у цьому разі
має мути забезпечено не тільки удосконалення кожно-
го інституту, але й підвищено рівень їх компліментар-
ності і відповідно зростання ефективності інституціо-
нальної системи.

Інституціональні зміни можуть мати локальний ха-
рактер і бути спрямовані на удосконалення діяльності
лише в межах одного із інституціональних сегментів
інституту. В цьому випадку необхідно гармонізувати
відповідні зміни із перетвореннями в інших сегментах
для забезпечення цілісності інституту.

Завершальним кроком цього етапу має бути нау-
ково обгрунтований висновок про доцільність прове-
дення інституціональних змін, їх спрямованість і мас-
штаб.

На другому етапі відбувається планування ін-
ституціональних змін, виходячи із їх мети. Для за-
безпечення успіху реформ необхідно визначити
траєкторію розвитку інституту та/або виду діяль-
ності, який підлягає інституціоналізації. Тільки після
цього стає можливим обгрунтувати вибір моделі
інституціональних трансформацій: удосконалення
інституту, культивування нового інституту, або транс-
плантація інституту. У разі обрання останньої моделі
необхідно проведення додаткового аналізу і розроб-
ку заходів із забезпечення сприйняття інституціо-
нальною системою трансплантованого інституту.
Після обрання моделі реформ відбувається проек-
тування конкретних заходів з досягнення поставле-
ної мети і реалізації завдань перетворень. Завер-
шальним кроком є оцінка ефективності змін у зап-
ропонованому варіанті.

Ухваленню рішення про проведення інституціональ-
них змін має обов'язково передувати ознайомлення всіх
заінтересованих суб'єктів економічних відносин із ме-
тою та змістом реформ. Має бути забезпечено суспіль-
не обговорення змісту ініційованих змін та заходів з їх
реалізації.

У процесі такого обговорення має бути проведена
оцінка прийнятності змін для найбільш впливових со-
ціальних груп, які мають інтереси у відповідній сфері,

це необхідно для прогнозування ступеню опору змінам,
або навпаки їх підтримки.

Також на цьому етапі необхідно визначитися із
групами підтримки та врахувати їх інтереси для забез-
печення подальшої заінтересованості у проваджені
реформи. Стосовно узгодження змін із групами, які
їх не сприймають то, можливі три варіанти дій. Пер-
ший найбільш прийнятний — це пошук компромісів
для досягнення суспільного консенсусу і узгоджено-
го проведення перетворень. За таких умов рівень опо-
ру змінам має бути мінімальний. Другий варіант це
проведення реформ у форматі узгодженому із гру-
пами підтримки, без пошуку компромісу. Така ситуа-
ція можлива і виправдана, коли групи спротиву є не-
численними, або їх інтереси не узгоджуються із трає-
кторією розвитку суспільства, або підходи до змін є
антагоністичними. В цьому випадку опір реформам
буде максимальним. Тому необхідно відразу розро-
бити комплекс заходів з його подолання на етапі ре-
алізації змін. Третім варіантом є відмова від перетво-
рень у разі, якщо вони не знаходять підтримки у
суспільстві.

На етапі реалізації змін на якому забезпечується
імплементація нових правил та/або механізму їх до-
тримання, найважливішим заходом є постійний моніто-
ринг процесу впровадження змін та оцінка досягнення
запланованих результатів. Це обумовлено тим, що внас-
лідок змін виникають неочікувані проблеми, вирішення
яких призводить до відхилення від запланованого кур-
су, або в інший спосіб стає на заваді досягнення постав-
леної мети. Тому за результатами моніторингу має бути
забезпечено коригування процесу змін та збалансуван-
ня соціального інституту.

Важливим кроком на цьому етапі є забезпечення
комплексності реформ, що вимагає ініціювання змін в
інституціональній системі. У зв'язку із тим, що інститу-
ти тісно пов'язані один з одним, то, як правило, рефор-
мування одного вимагає адекватних трансформацій в
іншому. Локалізація трансформацій на рівні окремого
інституту зменшує позитивний ефект від реформ і не
призводить до удосконалення інституціональної систе-
ми в цілому.

На всіх етапах перетворень інституціональні транс-
формації мають здійснюватися із додержанням наступ-
них принципів.

Суспільної необхідності. Ініціювання перетворень
має виходити із суспільних потреб і усвідомлення їх не-
обхідності, а не з власних інтересів реформаторів, або
груп спеціальних інтересів. Цей принцип має буди до-
держаний також при обгрунтуванні заходів з реформу-
вання та засобів їх реалізації.

Керованість. Управління інституціональними зміна-
ми на всіх етапах процесу має бути централізованим і
здійснюватися єдиним уповноваженим суб'єктом.

Публічності. На всіх етапах інституціональних транс-
формацій має бути забезпечено публічність шляхом
поширення відповідної інформації, результатів інститу-
ціонального аналізу, висновків експертів, залучення
громадськості до процесів обговорення і ухвалення
рішень.

Доцільності. Перетворення можливі як за трає-
кторією розвитку, еволюційним шляхом із пошуком



Інвестиції: практика та досвід № 17/201430

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

суспільного консенсусу, так й революційним шля-
хом докорінних змін суспільних відносин у певній
сфері із запровадженням потужних механізмів при-
мусу до зміни моделі поведінки суб'єктів економі-
чних відносин. Доцільність обраної політики ре-
форм має виходити із суспільної цінності очікува-
них результатів.

Збалансованості. Обрані засоби і механізми інсти-
туціональних перетворень мають відповідати їх суспіль-
ній значимості, задекларованій меті та обгрунтованим
заходам.

Компліментарності. Інституціональні перетворення
мають носити системний характер з охопленням інсти-
тутів суміжних сфер соціально-економічної діяльності
та гармонізуватися в інституціональній системі.

Ефективності. Очікуванні суспільні вигоди від інсти-
туціональних перетворень, а також запропоновані за-
ходи з реформування і засоби їх реалізації, мають пе-
ревищувати суспільні зусилля та витрачені ресурси на
їх здійснення.

ВИСНОВКИ
Інституціональні перетворення є складними проце-

сами, що пов'язані із керованими трансформаціями у
свідомості особистості, змінами усталеної моделі по-
ведінки індивідуумів, соціальних груп та суспільства в
цілому, а відповідно потребують застосування широ-
кого спектру наукових методів управління ними. Вра-
ховуючи особливості інституціонального підходу до
досліджень суспільних відносин вважаємо обгрунто-
ваним аналогію суспільства з живим організмом і роз-
будову на цій теоретичній основі підходів до управлін-
ня інституціональними змінами не механічного, а біо-
логічного характеру. Незалежно від обраної форми
інституціональних перетворень, а саме удосконален-
ня існуючих інститутів, культивування нових інститутів,
яка включає проектування нових інститутів і рекомбі-
нація існуючих інституціональних форм, та трансплан-
тацію інститутів, управління інституціональними зміна-
ми може здійснюватися за єдиною моделлю, яка пе-
редбачає організацію і здійснення перетворень у чо-
тири взаємопов'язаних послідовних етапи: обгрунту-
вання змін, їх планування, ухвалення відповідних рі-
шень і їх реалізації, із додержанням принципів сус-
пільної необхідності, керованості, публічності, доціль-
ності, збалансованості, компліментарності, ефектив-
ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні та суперечливі динамічні процеси, які про-

тікають в українській фінансово-банківській сфері за
умов нестійкого економічного зростання, супроводжу-
ються як значними прогресивними зрушеннями в царині
кредитування й фінансового бізнесу, так і негативними
тенденціями збереження високих процентних ставок та
низького рівня капіталізації банків, що змушує звернути
найпильнішу увагу на характер й основні напрями роз-
витку фінансових і банківських інститутів фінансово по-
тужних країн.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На думку більшості вчених, вагомий внесок у ви-
вчення традиційних і фінансово-інноваційних технологій
банків внесли праці відомих американських економістів
Дж. Гарлі, Е. Шоу та лауреата Нобелівської премії з еко-
номіки Дж. Тобіна. Їх ранні роботи були присвячені мак-
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роекономічним аспектам економічного зростання й взає-
модії реального і фінансового секторів економіки. Сис-
тематизація наукового доробку з даного питання пере-
конує, що цій актуальній проблематиці велику увагу на
вітчизняних теренах приділяли наступні дослідники: В.
Борисова, О. Гудзь, М. Дем'яненко, І. Кириленко, П. Лай-
ко, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Непочатенко, П. Саблук, А.
Чупіс та ін. Проте в умовах трансформації фінансово-
кредитних відносин проблеми співвідношення й взаємов-
пливу традиційних і фінансово-інноваційних технологій
банків вимагають подальших глибоких досліджень для
пошуку шляхів оптимального їх вирішення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретичних й науко-

во-методологічних положень щодо сутності та завдань
традиційних і фінансово-інноваційних банківських тех-
нологій у зрізі процесів макрорівноваги та економічно-
го зростання в період фінансових збурень і деформацій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науково-теоретичне відображення процесів тради-

ційних і фінансових інноваційних банківських технологій
знаходимо в теорії фінансового посередництва. Вона
має досить коротку, але плідну історію, в ході якої було
створено основні концепції. Тому варто здійснити комп-
лексний ретроспективний аналіз цих пошуків. Розгляда-
ючи роботи Дж. Гарлі та Е. Шоу, потрібно відзначити ряд
висунутих ними важливих наукових положень, які утво-
рили теоретичний каркас сучасної теорії фінансового по-
середництва [18; 19]. По-перше, американські дослід-
ники проаналізували статистичні дані, що віддзеркалю-
вали економічний розвиток США в першій половині ХХ
ст., продемонструвавши, що він пов'язаний зі значним
збільшенням випуску фінансових інструментів, передусім
боргових цінних паперів. Еволюція фінансового ринку
супроводжувалась інтенсивною "інституціоналізацією
заощаджень та інвестицій" — появою різноманітних
фінансових інститутів (посередників), в результаті чого
істотно розширився спектр фінансових інструментів і
відбулася диверсифікація каналів переміщення кредит-
них ресурсів між економічними одиницями. Дж. Гарлі та
Е. Шоу безпосередньо пов'язали економічний розвиток
із розвитком фінансової системи і зростанням активності
фінансових посередників. Практично всі сучасні дослід-
ження у фінансовій індустрії містять посилання на їх на-
укові публікації. По-друге, аналіз розвитку економіки
США в першій половині ХХ ст. дозволив ученим зроби-
ти висновок, що інституціоналізація заощаджень та інве-
стування супроводжується виникненням жорсткої кон-
куренції між фінансовими інституціями й сприяє загост-
ренню їх конкуренції з суб'єктами прямого фінансуван-
ня, породжуючи тенденцію відносного зниження темпів
зростання та економічного значення банківського сек-
тора. По-третє, Дж. Гарлі та Е. Шоу вказали на функціо-
нальну єдність фінансових посередників, яка полягає в
тому, що при всіх зовнішніх відмінностях їх діяльність
підпорядкована єдиному принципу — випуск власних
зобов'язань для запозичення грошових ресурсів у збер-
ігачів (вкладників) і передача отриманих коштів в обмін
на прямі зобов'язання позичальників.

Така здатність являє собою особливу за характером
посередницьку діяльність, коли фінансові посередники,
на відміну від простих торговельних посередників, купу-
ють і продають не одні й ті ж, а якісно різнорідні фінан-
сові інструменти. В контурі такого посередницького про-
цесу при купівлі-продажу фінансових інструментів відбу-
вається перетворення активів посередника. Тому збері-
гачі не прямо, а тепер уже опосередковано беруть участь
у зовнішньому фінансуванні позичальника за допомогою
придбання фінансових інструментів посередника. Даний
процес у зазначених вище авторів отримав назву транс-
формації активів, а фінансових посередників назвали пе-
ретворювачами активів. При цьому посередники створю-
ють для своїх кредиторів привабливі форми фінансових
зобов'язань за рівнем ліквідності та забезпеченості, а та-
кож стабільності ціни та процентного доходу. На цей
практичний аспект активності посередників уперше звер-
нули увагу Дж. Гарлі та Е. Шоу.

Помітний внесок у розвиток теорії фінансового по-
середництва та уточнення трансформаційної концепції
зробив у 1963 р. Дж. Тобін, який в рамках запропоно-
ваного "нового бачення" сформулював важливе поло-
ження про те, що істотною функцією фінансових посе-
редників (зокрема, банків) є одночасне задоволення
портфельних переваг кредиторів й позичальників. Че-

рез те, що їх вимоги не співпадають щодо багатьох па-
раметрів кредитної угоди, то типовою характеристикою
діяльності посередників є прийняття на себе фінансо-
вих зобов'язань, які мають менший кредитний ризик і
більш високу ліквідність та передбачуваність вартості
фінансових активів. Тим самим фінансові посередники
здатні здійснювати видову трансформацію зобов'язань
позичальників і активів кінцевих кредиторів. В якості
причин, що зумовили можливість здійснення подібної
трансформації, Дж. Тобін вказав наступні: 1) наявність
у посередників досвіду кредитування та економія ви-
трат, пов'язаних з його організацією; 2) зниження ри-
зику в результаті об'єднання фінансових активів і зо-
бов'язань у пули; 3) державне гарантування вкладів, на-
гляд та регулювання діяльності фінансових посеред-
ників [25].

З середини 70-х років ХХ ст. активізувалися теоре-
тичні пошуки відповіді на питання: чому існують фінан-
сові посередники (насамперед, банки) і в чому специфіка
їх діяльності? Відповідями стали розроблені вченими
трансакційний та інформаційний підходи в межах тра-
диційної фінансової теорії.

Трансакційний підхід пов'язаний з вивченням фено-
мену трансакційних витрат у реальній економіці та його
впливу на спосіб організації і здійснення економічної, в
тому числі фінансової діяльності. У найзагальнішому виг-
ляді трансакційні витрати представляють собою витрати,
що виникають на ринку при купівлі-продажу товарів і по-
слуг. Вони включають у себе витрати, пов'язані з наступ-
ними обставинами: труднощами отримання інформації
про ціни та якість товарів; пошуком потенційних контра-
гентів; укладанням угод й контролем їх дотримання; юри-
дичним захистом контрактів і т.ін.

Піонерською роботою у виявленні зв'язку між фун-
кціями фінансового посередництва в економіці та існу-
ванням трансакційних витрат стала стаття Дж. Бенстона
і К. Сміта [6]. Автори чітко позначили свою позицію щодо
причин існування феномена фінансового посередницт-
ва, його "розумного" обгрунтування, який проявляється
в ринковій недосконалості ("ринкових тертях") у вигляді
інформаційних і трансакційних витрат.

Дж. Бенстон і К. Сміт аргументовано стверджують,
що фінансові посередники з'являються в ринковій еко-
номіці саме для того, щоб задовольняти фінансові по-
треби своїх клієнтів (вкладників і позичальників) із
відносно низькими для них трансакційними витратами
шляхом генерування та реалізації специфічних фінансо-
вих продуктів і послуг, які дозволяють вкладникам інве-
стувати з прийнятною дохідністю будь-яку грошову суму
на будь-який зручний термін. Крім того, посередники
гарантують вкладникам високу ліквідність їх вкладень
(зокрема, безстрокових депозитів) для поточного спо-
живання, а позичальникам — ліквідні кошти в необхід-
них обсягах і на необхідні терміни та з мінімальними
трансакційними витратами. Тобто важливою ознакою
фінансового посередництва є його здатність забезпечу-
вати задоволення фінансових потреб вкладників і пози-
чальників на більш гнучких умовах та з меншими витрата-
ми порівняно з прямим фінансуванням. Зазначені вище
характеристики діяльності фінансових посередників доз-
волили авторам відповісти на питання: чому подібні про-
дукти й послуги виробляються саме фінансовими посе-
редниками? Відповідь полягає в досягненні посередни-
ками комбінованого ефекту від економії при виробництві
фінансових продуктів і зниженні трансакційних витрат
їх споживачів.
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Інформаційний підхід почав розвиватися в 1970-ті
роки під значним впливом робіт провідних теоретиків
"інформаційної економіки", лауреатів Нобелівської
премії з економіки Дж. Акерлофа, М. Спенса і Дж. Стіг-
ліца, які показали універсальність феномену асиметрич-
ності ринкової інформації [3; 23; 24]. Першими вчени-
ми, що застосували ідеї інформаційної економічної
теорії до теорії фінансового посередництва, були Х. Ле-
ланд і Д. Пайл [21]. В основу аналізу діяльності фінан-
сових посередників та структури їх капіталу вони покла-
ли вивчення ситуації несприятливого відбору при фінан-
суванні інвестиційних проектів. На думку авторів, ця про-
блема може бути вирішена шляхом появи певних "сиг-
налів" від підприємців про якість проектів. Таким сигна-
лом виступає бажання останніх інвестувати власні кош-
ти, що для кредиторів є переконливим свідченням серй-
озності їх намірів і впевненості в якості проекту.

Ці вихідні положення дозволили авторам розкрити
специфіку діяльності фінансових посередників, які мо-
жуть діяти як інформаційні посередники, збираючи і про-
даючи точну інформацію про певні класи фінансових ак-
тивів потенційним кредиторам. Така діяльність істотно
розширила б контури фінансування, сприяла б розвит-
ку фінансового ринку і цілком могла б бути рентабель-
ною за рахунок економії від масштабу. Однак, як пере-
конливо показали Х. Леланд і Д. Пайл, посередники не
повинні обмежуватися інформаційною роботою, а ста-
вати повноцінними фінансовими посередниками, що ви-
користовують спеціалізовану інформацію для само-
стійного придбання фінансових активів. Ці посередники
прагнуть активно залучати позичкові кошти, а для пере-
конання кредиторів у надійності та прибутковості інвес-
тицій, подають останнім "сигнали" у вигляді вкладень у
проект власного капіталу.

Розроблений Х. Леландом і Д. Пайлом інформацій-
ний підхід отримав подальший розвиток у роботі Т. Кем-
пбелла і В. Крекова, присвяченій аналізу діяльності
фінансових посередників у якості виробників інформації
[10]. Згідно з наведеними аргументами ні економія
трансакційних витрат, ні інформаційне виробництво ок-
ремо взяті не можуть дати переконливого пояснення
існуванню феномену фінансового посередництва. На
думку вчених, обидва підходи є взаємодоповнюючими
або комплементарними поясненнями. Посередники ви-
никають як виробники інформації, оскільки її виробниц-
тво та забезпечення трансакційних й інших посередниць-
ких послуг є природними видами їх активності. Тому по-
середники з'являються там, де вони мають змогу рента-
бельно виробляти інформацію й інші цінні для креди-
торів і позичальників продукти та послуги. Як приклад
таких продуктів, Т. Кемпбелл і В. Креков називають
трансакційні послуги та продаж страхових полісів. Ос-
таннє означає, що страхові компанії стають важливими
виробниками інформації й активно залучаються до
фінансування інвестиційних процесів.

Значний внесок у розвиток інформаційного підходу
внесли роботи Д. Даймонда [12]. На початку 1980-х років
він розробив концепцію фінансового посередництва як
делегованого моніторингу, в основі якої лежить мініміза-
ція витрат виробництва інформації (витрат на моніторинг
позичальника), необхідної для вирішення проблеми сти-
мулювання поведінки позичальника в інтересах креди-
тора. Ця концепція пояснює діяльність кредиторів і по-
зичальників у ситуації морального ризику та добре до-
повнює розглянутий раніше підхід Х. Леланда і Д. Пай-
ла, пов'язаний з аналізом негативного відбору. Відпо-

відно до концепції Д. Даймонда діяльність посередників
може бути побудована так, щоб рішуче скоротити вит-
рати делегування і досягнути чистої переваги по витра-
тах для їх вкладників. Вирішальну роль у цьому відігра-
ють боргові контракти посередників і диверсифікація їх
портфелів. Дійсно, у разі диверсифікації ймовірність
отримання банком платежів по виданих кредитах в об-
сязі, достатньому для погашення його фіксованих бор-
гових зобов'язань перед вкладниками, значно збіль-
шується і зростає надійність таких вкладів. Тому дивер-
сифікація є такою фінансовою технологією, що дозво-
ляє відмовитися від дорогого моніторингу депозитних
контрактів у ситуації, коли моніторинг кредитних кон-
трактів залишається необхідною умовою діяльності
банків. У підсумку боргові контракти, моніторинг й ди-
версифікація є ключовими моментами для розуміння
зв'язку між фінансовим посередництвом і делегованим
моніторингом [13].

Цікаву інтерпретацію інформаційного підходу за-
пропонували в 1985 р. американські вчені Дж. Бойд і Е.
Прескотт [7]. Вони розробили модель фінансового по-
середника, який взаємодіє з безліччю позичальників і
вкладників. Головною її відмінністю від моделі Д. Дай-
монда є те, що посередник одночасно стикається з
інформаційною асиметрією до укладання контракту (си-
туація негативного відбору) і необхідністю виробництва
додаткової інформації (проведення оцінки інвестиційних
проектів) після його укладання. На переконання авторів,
ефективне використання обох "джерел" інформації ро-
бить необхідним створення певної посередницької ко-
аліції.

Коаліція — це об'єднання агентів, які спільно оці-
нюють проекти фірм, що не є членами коаліції, інвесту-
ють кошти в ті з них, які отримують сприятливу оцінку, а
одержані доходи ділять між собою. Таким чином, згідно
з концепцією Дж. Бойда і Е. Прескотта, спочатку відбу-
вається самооцінка проектів усіма економічними одини-
цями, а потім ті з них, проекти яких виявилися поганої
якості, утворюють посередницьку коаліцію або стають
вкладниками, щоб отримувати дохід за рахунок інвесту-
вання коштів у більш прибуткові проекти. За допомогою
таких посередницьких коаліцій вирішується проблема
первинного негативного відбору проектів і здійснюєть-
ся виробництво корисної інформації про позичальників
та їх проекти, що відбираються для інвестування.

Особливістю всіх розглянутих вище фінансових те-
орій є те, що при поясненні необхідності існування банків
та інших посередників робиться наголос на їх активних
операціях. Це не могло не викликати певну реакцію в се-
редовищі науковців, що привело до розробки концепцій,
де підкреслюється роль і значення пасивних операцій [8;
15]. Так, найбільшу увагу дослідників привернула модель
Даймонда-Дібвіга (1983 р.), в якій банки забезпечують
страхування ліквідності, пропонуючи клієнтам безстро-
кові вклади.

Модель описує поведінку двох категорій економіч-
них одиниць (інвесторів та підприємців). Перші вклада-
ють грошові ресурси в проекти підприємців, які гаранто-
вано приносять високий дохід лише по закінченню інве-
стиційного періоду. Тому дострокове вилучення коштів
може негативно позначитися на всьому проекті й не
дозволить збільшити майбутній дохід інвестора. Однак
інвестори в ряді випадків можуть бути змушені піти на
це для збільшення свого поточного споживання. В ре-
зультаті виникає ситуація інформаційної асиметрії, коли
тільки інвестор знає про долю проекту. Очевидна не-
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вигідність такого функціонування економіки змушує
шукати вихід, який в моделі Даймонда-Дібвіга постає у
вигляді появи фінансових посередників. Їх роль поля-
гає в тому, що вони пропонують вкладникам депозити
до запитання і фінансують з отриманих коштів інвес-
тиційні проекти, тобто трансформують неліквідні фінан-
сові активи в ліквідні фінансові зобов'язання. У цій ролі
посередники (банки) виступають як економічні агенти,
які забезпечують або страхують ліквідність, що дозво-
ляє інвесторам (вкладникам) отримувати кошти саме
тоді, коли виникає така необхідність.

Проте забезпечення ліквідності робить банки враз-
ливими до можливої банківської паніки. Остання може
згубно позначитись на розвитку економіки, оскільки веде
до дострокової ліквідації активів банків з усіма зумов-
леними звідси негативними наслідками для інвестицій-
них проектів і сукупного споживання.

Отже, на рубежі 70—80-х років ХХ ст. на базі роз-
глянутих теорій в рамках трансакційного та інформацій-
ного підходів і трансформаційної концепції виникла уза-
гальнена фінансова теорія, що отримала в роботах про-
відних фахівців назву "традиційної теорії фінансового
посередництва". В межах цієї теорії була отримана
відповідь на питання щодо причин існування фінансових
посередників (передусім, банків) і виявлена їх економі-
чна роль — знижуючи трансакційні витрати та проводя-
чи моніторинг кредитних контрактів, посередники
здійснюють трансформацію неліквідних активів у лік-
відні зобов'язання [1; 2; 11].

Подальший розвиток ринкової економіки в фінан-
сово потужних країнах виявив нові тенденції у функціо-
нуванні фінансово-кредитних систем: 1) бурхливе зрос-
тання ринку корпоративних боргових інструментів, особ-
ливо комерційних паперів, посилило процес інтернаціо-
налізації; 2) відбулося розширення активності пайових
(взаємних) та пенсійних фондів, що стали лідерами
фінансового ринку; 3) вибухове збільшення сек'юрити-
зації активів й продажу кредитів призвело до формуван-
ня вторинного ринку банківських кредитів і створення
іпотечних ринків; 4) посилився рух фінансових інститутів
(традиційних та інвестиційних банків, пайових фондів) у
напрямку до універсалізації їх діяльності, що дозволи-
ло забезпечити клієнтам комплекс кредитних, інвести-
ційних і платіжних послуг. У результаті цих тенденцій та
розвитку інновацій значно зросла інтеграція фінансових
ринків, що не могло не накласти істотний відбиток на
діяльність банківських інституцій.

Під впливом зазначених процесів у дослідженнях
вчених-економістів теоретичне питання про причини існу-
вання посередників та їх функції в економіці трансфор-
мувалося в питання, які отримали вже безпосередньо
практичне значення — чи виживуть посередники (бан-
ки) і які з їх функцій та операцій залишаться затребува-
ними ринком? Не претендуючи на точне відтворення усіх
теорій і підходів, розглянемо дві найбільш відомі кон-
цепції.

Перша отримала назву концепції забезпечення лік-
відності, яка розвивалася в руслі моделі Даймонда-
Дібвіга. Однак нині у центр уваги потрапили обидві сто-
рони балансу — комбінована діяльність банку щодо
прийняття депозитів і видачі кредитів. Такий інтеграль-
ний ліквідний підхід до аналізу діяльності банків за-
родився на початку 90-х років ХХ ст. у роботах Ч. Кало-
міріса, Ч. Кана і М. Фленнері [9; 17] і незабаром був
розвинений в працях Р. Раджана і Д. Даймонда [14; 16;
20].

Суть його полягає в тому, що у процесі вивчення двох
традиційних базових банківських видів діяльності авто-
ри змогли сформулювати теоретичне питання про те,
чому ці види активності (прийняття депозитів до запи-
тання та видача кредитів) були об'єднані в контурі одно-
го фінансового інституту, яким є банк. У практичному
плані це питання звучить більш прагматично: чи були об-
грунтовані підстави для існування банків у минулому і
продовження їх активності в майбутньому? Для відповіді
на поставлене питання дослідники, перш за все, уточни-
ли зміст базових видів активності банків. На їх думку,
банки не просто отримують ресурси від вкладників для
подальшого розподілу між позичальниками, а здійсню-
ють складнішу функцію та дозволяють обом категоріям
клієнтів отримати грошові кошти, забезпечуючи їх
ліквідність. Тобто ці види активності являють собою два
різних прояви однієї і тієї ж функції забезпечення
ліквідності на вимогу.

Стосовно пасивних операцій гарантування ліквід-
ності означає, що банки мають переваги порівняно з
іншими фінансовими інститутами в швидкому доступі
вкладників до своїх коштів шляхом зняття готівки та ви-
конання грошових трансфертів. Забезпечення банками
ліквідності для позичальників полягає в тому, що на
відміну від найближчих конкурентів у царині кредитуван-
ня таких, як фінансові компанії, які можуть надавати
клієнтам більш довгі кредити, тільки банки здатні гаран-
тувати клієнтам отримання грошових коштів на вимогу.
Мається на увазі, що банки не лише забезпечують по-
точну потребу клієнтів у ресурсах, але й дають формальні
та неформальні обіцянки такого фінансування на прий-
нятних умовах у майбутньому. В контурі такого розумін-
ня специфіки банківського бізнесу стає зрозумілим пе-
рехід до широкого використання банками кредитних
ліній та кредитних зобов'язань — фінансових продуктів,
недоступних ринку прямого кредитування. Більш того,
в сучасній економіці зростає значення іншого виду по-
забалансової активності банків, пов'язаного з наданням
гарантій своєчасної та повної оплати покупцям комерц-
ійних паперів.

Згідно з теорією забезпечення ліквідності виконан-
ня банками базових функцій можливе завдяки досягнен-
ню ними двох синергетичних ефектів. Перший вид си-
нергії означає, що банки гарантують більшу ефективність
використання резервів фінансових ресурсів, необхідних
для задоволення потреби в ліквідності одночасно для
позичальників і вкладників, шляхом економії від масш-
табу фінансових операцій порівняно з інститутами, які
виконують тільки один вид операцій. Другий вид синергії
полягає в досягненні банками ефекту від взаємного стра-
хування ліквідності, тобто банки встановлюють опти-
мальну комбінацію ліквідних і неліквідних активів. Перші
утворюють необхідний резерв у вигляді готівкових
коштів і цінних паперів, а другі не дозволяють керівниц-
тву банків безконтрольно використовувати ці рухливі
резерви.

Розроблена Р. Раджаном, Д. Даймондом та їх ко-
легами нова теорія дозволяє не тільки з'ясувати причи-
ни, що роблять існування і функціонування банків
цінними для ринкової економіки, але й запропонувати
пояснення існуючих змін у банківській діяльності. Так,
вони показали, що, незважаючи на вагомі зміни у фінан-
сово-кредитній системі та песимістичні прогнози бага-
тьох теоретиків, банки не були витіснені з фінансової
арени, але були змушені трансформувати напрями своєї
діяльності. При цьому мова йде не про зміну базової
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функції, а скоріше про зміну форми реалізованих бан-
ками фінансових продуктів і застосування фінансових
технологій.

Другою концепцією стала теорія, яка була розроб-
лена співробітниками Вортонської бізнес-школи при
Пенсильванському університеті [4; 5]. Акцент у даній
теорії зроблений на вивчення кардинальних змін у
банківській діяльності, викликаних розвитком національ-
них фінансових систем і впровадженням фінансових
інноваційних технологій. Так, у 80-ті роки ХХ ст. в умо-
вах розширення конкуренції на фінансових ринках
діяльність банків щодо кредитно-депозитного обслуго-
вування економічних суб'єктів істотно не змінювалась.
Водночас, інвестори стали ширше використовувати мож-
ливості отримання більш високих доходів, які надавали
фінансові ринки, що призвело до вилучення грошей з
банків.

Такі фундаментальні зміни історично вперше відбу-
лися в США і Великобританії, де виникли ринково орі-
єнтовані фінансові системи. Банки цих країн були зму-
шені стати більш активними інноваційними гравцями на
традиційних і нових фінансових ринках — надавати по-
слуги андеррайтингу, страхування та управління акти-
вами, а також розробляти нові продукти. Вони вистоя-
ли за рахунок того, що почали виконувати роль агентів
для своїх клієнтів і здійснювати нетрадиційні види діяль-
ності. Ця зміна активності збігалася зі змінами у по-
ведінці інвесторів, які все активніше використовували
складні фінансові інструменти. Розподіл фінансових
ризиків між нейтральними учасниками ринку якраз і ста-
ло однією з основних функцій сучасних фінансових по-
середників, виконання якої потребувало від банків та
інших посередників застосування фінансових інновац-
ійних технологій. Тим самим інноваційний процес охо-
пив не лише традиційний для нього фондовий ринок,
але й банківський сектор економіки. Для останнього ха-
рактерним було широке використання похідних кредит-
них та інших похідних інструментів (свопів, опціонів і
ф'ючерсів). Більше того, фінансові інститути стали ос-
новними гравцями ф'ючерсних фінансових ринків США
і Великобританії.

У цьому зв'язку автори розглянули такий суттєвий
для розуміння діяльності сучасних посередників фено-
мен, як витрати участі. На їх думку, зниження цих витрат
є найважливішим мотивом появи інновацій у фінансових
послугах. Дійсно, для економічних одиниць занадто не
економно самостійно управляти ризиками, використо-
вуючи сучасні фінансові технології. Це вимагає багато
часу, великих професійних знань, досвіду й точного ро-
зуміння змісту складних фінансових операцій. Делегу-
вання клієнтом прийняття рішень посереднику дозволяє
вирішити цю проблему. Тепер діяльність посередників у
більшій мірі виступає в якості інтерфейсу між інвестора-
ми та постійно ускладнюється через застосування фінан-
сових інноваційних технологій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, нині між фінансовими посередниками

й фінансовими ринками виникають симбіотичні відноси-
ни, кожний необхідний іншому. Без посередників інфор-
маційні бар'єри участі в ринкових фінансових операціях
обмежують доступ інвесторів до ринків, які будуть зму-
шені згортати свою діяльність. Водночас, ринки дозво-
ляють посередникам більш ефективно, ніж раніше, ке-
рувати ризиками. У такому контексті фінансові інно-
ваційні технології є центральним моментом сучасної

теорії посередництва. Тому перед банками та іншими по-
середниками постає актуальне завдання пошуку нових
шляхів зниження витрат участі, що допоможе все більшо-
му числу інвесторів отримати можливість управляти свої-
ми ризиками. Такий шлях симбіотичного руху відомі аме-
риканські вчені Р. Мертон і З. Боді назвали "фінансо-
вою інноваційною спіраллю" [22]. Яке місце на цій спіралі
займають українські банки і в якому напрямі вони руха-
ються по ній — важливе питання, що вимагає уважного
подальшого вивчення. Підсумовуючи, слід зауважити, що
для більшості банків необхідно розсудливо обирати на-
прямки використання можливостей, які відкриваються
на нових ринках інвестиційних, страхових, іпотечних та
пенсійних інструментів.
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ВСТУП
Інтенсифікація глобалізаційних та інтеграційних про-

цесів, а також активізація конвергентних процесів у фінан-
совій сфері на сучасному етапі розвиту актуалізує дослі-
дження впливу рівня фінансіалізації економіки на динам-
іку економічного зростання. Дана проблема має важливе
значення ще й тому, що серед науковців не існує єдиної
точки зору щодо сили та напрямку такого типу взаємозв-
'язку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців не існує однозначної позиції щодо
впливу активізації процесу фінансіалізації на економічне
зростання, а тому виникає необхідність дослідження да-
ного питання. Дана проблематика здебільшого є сфе-
рою наукових інтересів закордонних науковців (M. Haruna,
R. McKinnon, R. King, R. Levine, S. Zervos, M. Thiel, G. Ca-
porale, C. Rault, R. Sova, P. Rousseau, P. Wachtel,
L. Deidda, B. Fattouh, J. Arcand, E. Berkes, U. Panizza,
R. Ram та інші), що, цілком закономірно, обумовлює
відсутність аналізу такого типу взаємозв'язків для Украї-
ни та деяких інших країн Центральної і Східної Європи, у
зв'язку з цим дане дослідження набуває значного теоре-
тичного та практичного значення.
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МЕТА СТАТТІ
Дослідити взаємозв'язок рівня фінансового розвит-

ку на економічне зростання в окремих країнах (для Ук-
раїни, для деяких інших країн близьких за рівнем еконо-
мічного розвитку до України).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання залежності між рівнем фінансіалізації та тем-
пами економічного розвитку досліджуються досить дав-
но. Ще у 1911 році базуючись на гіпотезі про первинну
роль пропозиції у ринкових процесах, стверджувалось що
технологічні інновації є джерелом довгострокового еко-
номічного зростання, а, у свою чергу, саме динамічний
розвиток фінансової сфери і, насамперед, здатність
фінансової системи ефективно перерозподіляти фінан-
сові ресурси між суб'єктами-донорами та реципієнтами,
сприяють активізації інноваційної активності підприємств
[1]. Дослідження Маккінона Р. [2] стосуються аналізу за-
лежності рівня розвитку економіки від розвинутості
фінансової системи у післявоєнний період для таких країн,
як Аргентина, Бразилія, Чилі, Німеччина, Індонезія, Ко-
рея та Тайвань, на основі чого він виявив, що для тих країн,
де фінансовий сектор функціонує краще притаманні
швидші темпи економічного зростання. На початку 1990-
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х, Кінг Р. і Левін Р. [3] здійснили дослідження на основі
вибірки з 77 країн за період 1960—1989 з метою виявити
чи впливає рівень розвитку фінансової системи на довго-
строкове економічне зростання. Для цього науковцями
було відібрано наступні індикатори: фінансова глибина
(DEPTH), для характеристики якої було використано по-
казник співвідношення грошового агрегату М3 до ВВП;
індикатор з маркером "BANK", що характеризує можли-
вості комерційних банків та центрального банку надава-
ти кредитні ресурси і розраховується як співвідношення
вартості кредитів, наданих банками до суми банківських
кредитів та внутрішніх активів центрального банку; показ-
ник "PRIVY", який відображає частку кредитів, наданих
приватному сектору у ВВП. У якості показників, що ха-
рактеризують економічне зростання було обрано на-
ступні: середній рівень приросту ВВП на душу населення,
середній рівень приросту капіталу на душу населення та
приріст загальної продуктивності. До моделі також було
включено контрольні змінні, а саме: дохід на душу насе-
лення, рівень освіченості населення, ступінь політичної
стабільності, динаміка обмінних курсів, показник
співвідношення сумарного обсягу експорту та імпорту до
ВВП. Усі описані індикатори було усереднено за всією ви-
біркою і досліджено їх взаємозв'язок на основі регресій-
ної залежності. Результати дозволяють зробити висно-
вок, що існує сильний позитивний зв'язок між кожним з
показників фінансової розвитку та показникам економі-
чного зростання. Оскільки дослідження [3] стосувалося
лише банківського сектору, то виникла необхідність ана-
лізу впливу також і фондового ринку на динаміку показ-
ників економічного зростання, що було реалізовано у ро-
боті Левіна Р. та Зервоса С. (1998) [4]. У рамках даного
дослідження у якості індикаторів економічного розвитку
було обрано аналогічні до попередньої роботи показни-
ки, тоді як критерієм рівня фінансового розвитку банкі-
вського сегменту було визначено частку банківських кре-
дитів приватному сектору у відношенні до ВВП
(Bankcredit), а для характеристики фондового сегменту
було використано загальну вартість торгів акціями на фон-
довому ринку країни у відношенні до ринкової капіталі-
зації (Turnover). У якості контрольних змінних було об-
рано: дохід на душу населення, рівень освіченості насе-
лення, індекс інфляції, обсяг державних витрат, динамі-
ка обмінного курсу та ступінь політичної стабільності. На
основі отриманих вченими даних можна відзначити, що
факторні показники мають позитивний та значний вплив
на індикатори економічного розвитку. Розміри ко-
ефіцієнтів значимі з економічної точки зору. Наприклад,
розрахунковий коефіцієнт означає, що збільшення рівня
ліквідності фондового ринку на одне стандартне відхи-
лення (0,30) призведе до зростанням темпів приросту ВВП
на душу населення на 0,8% щорічно. Аналогічно, підви-
щення обсягів кредитування приватного сектору як част-
ки від ВВП на одне стандартне відхилення (0,50) обумов-
лює пришвидшення темпів економічного розвитку на
0,7% щороку. Результати дослідження Тіеля [5] на ос-
нові вибірки з 22 промислово розвинутих країн (серед
яких деякі країни ЄС, США, Японія, Канада, Швейцарія,
Австралія, Нова Зеландія) показали, що розширення об-
сягів кредитування приватного сектору обумовлює зрос-
тання питомої ваги інвестицій у ВВП; збільшення капіта-
лізації фондового ринку позитивно впливає на економіч-
не зростання, розширення інвестиційної активності та рен-
табельність капіталу. Результати аналізу взаємозв'язку
між рівнем фінансового розвитку та економічним зрос-
танням за розрахунками Капорале Дж., Роля С., Сова А.
[6] довели наступне: капіталізація фондового ринку по

відношенню до ВВП має позитивний, але незначний вплив
на економічне зростання; грошова маса сприяє активізації
економічного зростання шляхом стимулювання економі-
чної активності. Вчені, Руссо П. і Вахтель П. [7] виявили,
що в країнах з високим рівнем інфляції, розвиток фінан-
сового сектора не стимулює активізацію процесу еконо-
мічного зростання. Науковцями виявлено, що в країнах з
річними темпами інфляції менше 8% наслідки фінансіал-
ізації є досить позитивними, тоді як у випадку, коли
щорічні темпи інфляції вище 13%, позитивний вплив
фінансового розвитку нівелюється. Дієддою Л. та Фатту-
хом Б. [8] було виявлено, що існує позитивний вплив ак-
тивізації фінансового розвитку на темпи економічного
зростання, проте значимим такий зв'язок є лише для країн
з високим рівнем доходу, але не в країнах з низьким
рівнем доходу. Ці результати доводять, що фінансіаліза-
ція не є універсальним способом забезпечення високих
темпів економічного розвитку. Арканд Дж., Беркс Е. та
Паніцца Ю. [9] здійснили також грунтовне дослідження
щодо виявлення взаємозв'язку між рівнем фінансового
розвитку та темпами економічного зростання, акцентую-
чи при цьому увагу на ідентифікації порогового значення
рівня фінансіалізації, після якого вплив на економічну ди-
наміку стає негативним. Підсумовуючи результати дано-
го дослідження, можна відмітити, що приріст реального
ВВП на душу населення починає набувати негативного
значення, коли рівень питомої ваги обсягу кредитів, на-
даних приватному сектору у ВВП перевищує поріг 80—
100%. Рем Р. [10], аналізуючи вибірку з 95 країн дійшов
висновку, що кореляція між індикаторами фінансіалізації
та економічним зростанням є слабо негативною або не-
значною. Отже, серед вчених не існує однозначної позиції
щодо впливу активізації процесу фінансіалізації на еко-
номічне зростання, що обумовлює подальше досліджен-
ня даного питання.

Для виявлення взаємозв'язку між рівнем фінансово-
го розвитку та економічним зростанням у межах даного
дослідження було використано авторегресійну модель з
розподіленим лагом (auto regressive distributed lag model
— ARDL), яка, у свою чергу, передбачає застосування
трьох методик оцінювання взаємозалежності між резуль-
тативним та факторними індикаторами, а саме PMG
(pooled mean group), MG (mean group) та DFE (dynamic
fixed effect). Дане дослідження охоплює вибірку з 15
країн, близьких за рівнем економічного розвитку до Ук-
раїни, серед яких Молдова, Румунія, Латвія, Литва, Есто-
нія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Вірменія,
Азербайджан, Польща, Казахстан та Грузія, сукупність
показників для кожної з яких сформована на часовому
проміжку 1991—2012 рр. Статистичні індикатори є уніф-
ікованими, систематизовані з єдиного джерела — Світо-
вого банку. Для практичної реалізації моделі у якості за-
лежної змінної, тобто показника, що відображає рівень
економічного зростання в країні, було обрано приріст
реального ВВП на душу населення, якому було присвоє-
но маркер "GDPG".

До масиву контрольних змінних було включено на-
ступні показники: показник відкритості економіки, який
розраховується як сума вартості експорту та імпорту то-
варів і послуг у відношенні до ВВП (Trade) і характеризує
значимість впливу міжнародних факторів на економічну
активність у країні; показник споживчих витрат уряду як
відсотку від ВВП (GCE) має суттєве значення в оцінці
важливості фіскальної політики у забезпеченні суспіль-
ними товарами як приватних осіб, так і бізнесу, особливо
у сфері освіти, охорони здоров'я та інфраструктури, од-
нак, ця змінна також дозволяє зробити висновок про те,
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чи призводить збільшення державних витрат до
сповільнення темпів економічного зростання; по-
казник валового нагромадження капіталу як част-
ка від ВВП (GFCF), що відібраний для характерис-
тики активності інвестиційних процесів.

Автором запропоновано створити інтеграль-
ний індекс фінансового розвитку (FDI), який буде
включати три найбільш часто застосовувані показ-
ника, а саме: співвідношення М3 до ВВП (ВМ), ча-
стка кредитів приватному сектору у ВВП (DC) та
відношення вартості активів фінансового сектору
до ВВП (FSAss). Агрегування вихідних індикаторів у єди-
ний буде здійснюватися з використанням методу голов-
них компонент.

На основі даних таблиці можна відзначити, що про-
ведений аналіз дозволив виділити три головні компонен-
ти (табл. 1), які пояснюють всі 100 % загальної дисперсії
ознак, при чому найбільш вагомою є саме перша головна
компонента, оскільки її значення частки загальної дис-
персії становить 76,75%. Наступною за рівнем значимості
є друга головна компонента, далі — третя. Враховуючи
значення першої головної компоненти, індекс фінансо-
вого розвитку буде побудовано з використання її статис-
тичних характеристик.

Наступним етапом застосування методу головних ком-
понент у процесі формування індексу фінансового роз-
витку є створення матриці факторних навантажень, що
представлена у таблиці 2.

Для формування індексу фінансового розвитку
(фінансіалізації) будуть використані факторні наванта-
ження першої головної компоненти. Обрана головна ком-
понента є досить збалансованою, оскільки усі три змінні
мають майже однакову питому вагу при її формуванні. На
основі даних таблиці 2 для розрахунку індексу фінансіа-
лізації доцільно використовувати формулу:

 FSAssDCBMFDI 5483,05841,05985,0 ++= (1),
де FDI — індекс фінансового розвитку; BM — відно-

шення грошового агрегату М3 до ВВП; DC — частка кре-
дитів, наданих приватному сектору у ВВП; FSAss — відно-
шення вартості активів фінансового сектору до ВВП.

На основі результатів розрахунку індексу фінансово-
го розвитку можна відмітити, що найменший індекс фінан-
сіалізації є характерним для Азербайджану та Грузії. Не-
високі значення показника також спостерігаються для та-
ких країн, як Молдова та Вірменія, проте, для зазначе-
них держав притаманним є зростання рівня фінансового
розвитку протягом останніх років. Особливо високий
рівень індексу фінансіалізації можна відзначити для та-
ких країн, як Естонія та Болгарія. Аналізуючи динаміку
даного показника для України, варто зауважити, що про-
тягом усього періоду дослідження спостерігався його
поступовий ріст, що призвело до збільшення рівня індек-
су фінансового розвитку порівняно з 1991 роком більше
майже у 6 разів.

Отже, нами індекс фінансового розвитку агрегований
за допомогою методу головних компонент. Індекс фінан-
сіалізації включає такі індикатори, як М3/ВВП, кредити
приватному сектору у % від ВВП та відношення вартості
активів фінансового сектору до ВВП. За результатами
дослідження додатково автором ідентифіковано струк-
туру часових лагів, оскільки для визначення взаємозв'яз-
ку між рівнем фінансіалізації та економічним зростанням
було застосовано авторегресійну модель з розподіленим
лагом. На підставі цього зроблено висновок, що найбільш
оптимальним для вибраного набору змінних є часовий лаг
в 1 рік, тобто структура лагів матиме вигляд ARDL
(1;1;1;1;1) для відповідного порядку змінних: приріст ВВП

на душу населення (GDPG), загальні споживчі витрати
уряду у % до ВВП (GCE), валове нагромадження основ-
ного капіталу у % до ВВП (GFCF), відношення вартості
активів фінансового сектору до ВВП (FSAss) та індекс
фінансового розвитку (FDI).

Далі перейдемо до безпосереднього оцінювання ха-
рактеру взаємозв'язку у коротко- та довгостроковій пер-
спективі між рівнем фінансового розвитку та економіч-
ним зростанням за кожним із методів оцінювання.

За результатами застосування методу PMG для усієї
сукупності країн на часовому діапазоні 1991—2012 рр.
можна відмітити, що у довгостроковій перспективі між
індексом фінансового розвитку та економічним зростан-
ням існує слабкий негативний статистично значимий зв'я-
зок (на довірчому інтервалі 99%), тобто підвищення зна-
чення індексу фінансового розвитку сповільнює темпи
зростання ВВП на душу населення (на 0,02%). За реш-
тою показників, що виступали контрольними змінними,
можна відзначити існування слабкого позитивного зв'яз-
ку у довгостроковому періоді. Досліджуючи значення
відповідних коефіцієнтів у короткостроковій перспективі,
можна помітити, що зростання індексу фінансіалізації
також має негативний вплив (дещо вищий, ніж у довгост-
роковому періоді, проте також слабкий) на темпи еконо-
мічного зростання, тоді як за такими показниками, як су-
марна вартість експорту та імпорту як частки від ВВП та
державні споживчі витрати у % від ВВП тенденція
змінюється, а саме: спостерігається негативний зв'язок,
на відміну від позитивного на більш значному часовому
проміжку.

Особливого значення набуває порівняння отриманих
вище результатів з аналогічними показниками виключно
для України (можливості даного методу дозволяють про-
вести співставлення лише на основі значень короткост-
рокових коефіцієнтів зв'язку). За результатами розра-
хунків можна відзначити, що для України залишається
таким же, як для групи аналізованих раніше держав ха-
рактер взаємозв'язку між темпами економічного зрос-
тання та показником вартості споживчих витрат уряду у
% від ВВП, а також індексом фінансового розвитку,
проте, слід зауважити, що підвищення на 1% значення
параметра FDI призводить до більш суттєвого впливу, а
саме сповільнення темпів економічного зростання на
0,28%. Слід відзначити, що значний позитивний ефект
у короткострокому періоді на активізацію темпів еконо-
мічного зростання має збільшення валового нагромад-
ження основного капіталу, що можна описати наступною

Таблиця 1. Статистичні характеристики головних
компонент рівня фінансового розвитку

Таблиця 2. Матриця факторних навантажень
головних компонент індикаторів фінансового

розвитку
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залежністю: підвищення на 1% показника з маркером
"GFCF" призводить до зростання темпів приросту ВВП
на душу населення на 1,67%. Слабкий позитивний зв'я-
зок існує між темпами економічного зростання та підви-
щенням вартості суми експорту та імпорту у відношенні
до ВВП.

За результатами застосування методу MG для усієї
групи країн можна зробити наступні висновки: у довгост-
роковій перспективі збільшення індексу фінансового роз-
витку негативно позначиться на динаміці темпів економі-
чного зростання, а саме зростання факторного показни-
ка на 1% призведе до скорочення результативного на
0,37%; дещо слабшим, проте також негативним зв'язком
характеризується залежність динаміки темпів приросту
ВВП на душу населення від коливання показника вартості
суми експорту та імпорту у % до ВВП; позитивний харак-
тер залежності встановлено між збільшення валового на-
громадження основного капіталу у відношенні до ВВП та
індикатором економічного розвитку держави; приріст на
1% питомої ваги державних споживчих витрат призведе
до пришвидшення темпів економічного зростання на
2,66%; у короткостроковій перспективи існує обернена
залежність між результативним параметром та такими
факторними ознаками, як індекс фінансового розвитку,
частка споживчих витрат уряду у ВВП, відношення сумар-
ної вартості експорту та імпорту до ВВП, тоді як позитив-
ний вплив на динаміку індикатора економічного розвит-
ку має лише збільшення обсягів валового нагромаджен-
ня основного капіталу.

Проведемо порівняльну характеристику результатів
застосування методу MG для усієї обраної сукупності дер-
жав та України. Відповідно до даного методу, у довгост-
роковій перспективі для України є характерним позитив-
ний взаємозв'язок між результативним та всіма фактор-
ними параметрами, при чому найбільшою силою зв'язку
відзначається змінна з маркером "GCE", тоді як найслаб-
ший вплив на темппи економічного зростання має коли-
вання індексу фінансового розвитку. У короткостроковій
перспективі позитивний вплив на результативний пара-
метр має лише збільшення показника відношення вало-
вого нагромадження основного капіталу до ВВП, що мож-
на описати наступною залежністю: зростання індикатора
з маркером "GFCF" на 1% призводить до пришвидшення
темпів економічного зростання на 1,5%. Решта незалеж-
них змінних характеризуються оберненим зв'язком з ре-
зультативною, при чому найсильніший негативний ефект
має збільшення на 1% показника державних споживчих
витрат у відношенні до ВВП.

Результати застосування останнього методу оціню-
вання, а саме: DFE, для усієї вибірки країн дозволяють
відзначити, що у довгостроковій перспективі усі показ-
ники, окрім індексу фінансового розвитку, характеризу-
ються позитивним зв'язком з результативною ознакою.
У свою чергу, у короткостроковому періоді, традиційно,
позитивний вплив на темпи економічного розвитку краї-
ни має лише показник валового нагромадження основ-
ного капіталу у відношенні до ВВП, тоді як решта фак-
торних ознак мають негативний вплив на індикатор темпів
приросту ВВП на душу населення. Негативний характер
зв'язку зазначених змінних можна описати наступним
чином: зростання індексу фінансіалізації на 1% призво-
дить до сповільнення темпів економічного розвитку на
0,1%; збільшення питомої ваги державних витрат у ВВП
обумовлює зменшення результативного показника на
0,5%; підвищення рівня змінної з маркером "Trade" ви-
являється у скороченні динаміки приросту ВВП на душу
населення на 0,07%.

На думку автора, оцінювання за допомогою PMG є
найбільш ефективним серед представлених методів оці-
нювання, а тому результати, отримані за даним методом
мають бути основними.

Оскільки можливості методу DFE не дозволяють
здійснити деталізацію у розрізі кожної з країн, що увійш-
ла до вибірки, тобто не існує можливості отримати ана-
логічні розрахунки для України, доцільно перейти до ре-
алізації наступного етапу даного дослідження, а саме: виз-
начення найбільш оптимального методу оцінювання сили
та характеру взаємозв'язку між рівнем фінансового роз-
витку та темпами економічного зростання, що передба-
чає попарну оцінку представлених методик за допомогою
тесту Хаусмана.

Статистичні результати застосування методу PMG для
визначення коротко- та довгострокових коефіцієнтів за-
лежності між рівнем розвитку фінансового сектору (за
індикатором DC) та економічним зростанням для усієї ви-
бірки країн дозволили відмітити, що існує негативний зв'я-
зок у довгостроковій перспективі між обсягом кредитів,
наданих приватному сектору як % від ВВП та індикато-
ром економічного розвитку, тобто збільшення фактор-
ного показника на 1% обумовлює скорочення темпів еко-
номічного росту на 0,06%. Решта показників, у свою чер-
гу, мають статистично значимий позитивний ефект на ди-
наміку економічного розвитку на довгостроковому часо-
вому діапазоні, хоча і не досить сильний. У короткостро-
ковій перспективі адекватність статистичних показників
є дещо нижчою, зокрема, на довірчому інтервалі у 99%
вплив на результативний параметр мають лише такі по-
казники, як державні споживчі витрати у відношенні до
ВВП та питома вага валового нагромадження основного
капіталу як % від ВВП, при чому перший з приведених
показників характеризується слабкою негативною залеж-
ністю, тоді як другий індикатор відображає достатньо
значимий позитивний ефект на економічне зростання.

Статистичні результати застосування методу PMG для
визначення коротко- та довгострокових коефіцієнтів за-
лежності між рівнем розвитку фінансового сектору (за
індикатором ВМ) та економічним зростанням для усієї ви-
бірки країн дозволили відмітити, що коефіцієнти довгос-
трокової еластичності результативної та факторних оз-
нак характеризуються високим рівнем адекватності на до-
вірчому інтервалі у 99%. Деталізуючи вплив представле-
них показників, доцільно зауважити, що між темпами еко-
номічного зростання та індикатором з маркером "BM"
існує обернений середньої сили довгостроковий зв'язок,
тобто зростання рівня показника М3 до ВВП на 1% обу-
мовлює сповільнення темпів економічного зростання на
0,13%. Решта показників характеризуються позитивним
зв'язком, особливо вагомим є залежність, що можна
відобразити наступним чином: зростання питомої ваги
державних споживчих витрат у ВВП на 1% призводить
до інтенсифікації темпів економічного зростання на
0,41%. Показники короткострокової еластичності є менш
значимими, зокрема, серед представленої сукупності
можна відмітити досить сильний позитивний статистично
адекватний на довірчому інтервалі у 99% зв'язок між ре-
зультуючим показником та валовим нагромадженням ос-
новного капіталу. На довірчому інтервалі в 90% можна
також назвати статистично значимою обернену за-
лежність між динамікою економічного зростання та
збільшенням державних споживчих витрат як % від ВВП.
Решта короткострокових коефіцієнтів зв'язку є статистич-
но не значимими.

Статистичні результати застосування методу PMG для
визначення коротко- та довгострокових коефіцієнтів за-
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лежності між рівнем розвитку фінансового сектору (за
індикатором FSAss) та економічним зростанням для усієї
вибірки країн дозволили відмітити, що застосування да-
ного факторного показника передбачає отримання най-
меш статистично значимих результатів. Так, у рамках дос-
лідження довгострокових залежностей, варто відмітити
адекватність залежності лише між результативним показ-
ником та індикатором з маркером "GCE", тоді як взає-
мозв'язок з рештою факторних знак не є значимим на
жодному з допустимих довірчих інтервалів. Короткост-
рокові коефіцієнти зв'язку характеризуються більшою
адекватністю, хоча статистичні показники за ключовою
факторною ознакою залишаються не значимими, проте
на довірчих інтервалах в 99% та 95% відповідно вияв-
ляється негативний вплив збільшення питомої ваги дер-
жавних споживчих витрат у ВВП та позитивний зв'язок
валового нагромадження основного капіталу як % від
ВВП з результативною ознакою.

Ідентифікований за тестом Хаусмана найбільш ефек-
тивний метод оцінювання подібного типу взаємозв'язків
для даної вибірки (PMG) дозволяє отримати найбільш
статистично значимі на допустимих довірчих інтервалах
результати, а саме: позитивний довгостроковий зв'язок
між показниками сумарного обсягу експорту та імпорту
як % від ВВП, частки державних споживчих витрат у
ВВП, питомої ваги валового нагромадження основного
капіталу у ВВП та результативною змінною, а також не-
гативну залежність індексу фінансового розвитку та
темпів економічного зростання. У короткостроковій пер-
спективі залежність рівня фінансіалізації та динаміки
економічного росту хоча і є негативною, проте, не може
вважатися статистично точною, що цілком закономірно,
адже на незначному часовому проміжку досить складно
визначити адекватний характер взаємозв'язків, особли-
во з такою складною факторною змінною як індекс
фінансового розвитку. Усі три моделі дозволяють іден-
тифікувати подібний характер довгострокової залеж-
ності, зокрема позитивний вплив на результуючий по-
казник контрольних змінних та негативний ефект голов-
ної факторної ознаки. Серед розрахованих за усіма мо-
делями коефіцієнтів короткострокової залежності ста-
тистично значимим є лише позитивний вплив валового
нагромадження основного капіталу у % від ВВП на ди-
наміку економічного зростання. Аналізуючи окремо
вплив компонентів індексу фінансіалізації на динаміку
економічного розвитку, зауважимо, що напрям залеж-
ності між результативним та факторними параметрами
є такими ж, як для індексу фінансового розвитку в ціло-
му, хоча статистично адекватним такий зв'язок є лише
для показників з маркерами "DC" та "BM", що є цілком
закономірним, оскільки саме два даних показника є за-
гально визнаними критеріями активності процесу фінан-
сіалізації, що і доводить актуальність вибору такого на-
бору змінних. Результати розрахунків такого типу залеж-
ностей для України збігаються за напрямком зв'язку з
такими ж по всій вибірці країн.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто теоретичні засади впливу фінан-

сіалізації на економічне зростання. Формалізовано вплив
фінансіалізації економіки на рівень економічного зрос-
тання в країнах, що розвиваються. Можна підсумувати,
що превалювання фінансового сектору в економіці краї-
ни з банкоцентричною моделлю організації фінансового
ринку та середнім рівнем розвитку у довгостроковій пер-
спективі може призвести до сповільнення темпів економ-
ічного росту, хоча і незначного.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні ринкові умови господарювання формують

високі вимоги до визначення стану та розвитку діяль-
ності господарюючих суб'єктів. Особлива увага при-
діляється розвитку підприємства. Це зумовлено тим, що
підприємство є первинною і провідною ланкою еконо-
міки держави, оскільки саме тут створюються конкретні
економічні блага, які стають першоосновою національ-
ного багатства. Відповідно до цього, виникає гостра
необхідність у формуванні концептуальних засад роз-
витку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні над питаннями індентифікації стану та ство-
рення передумов для забезпечення перспектив функ-
ціонування підприємств працюють такі науковці, як
М. Армсторнг, В. Герасимчук, М. Дороніна, Ф. Котлер,
О. Мельник, М. Мескон, О. Олексюк, Р. Скриньковсь-

кий, Л. Янковська та ін. [1—10]. У працях зазначених
авторів розкрито різноманітні аспекти (теоретичні та
прикладні засади) розвитку підприємств, які грунтують-
ся на:

1) визначенні ключових факторів (чинників), що зу-
мовлюють даний процес;

2) виокремленні різного складу, структури, переліку
показників (індикаторів, якісно-кількісних параметрів), що:

a) характеризують різні сфери діяльності суб'єктів
господарювання;

b) дають можливість спрогнозувати подальше фун-
кціонування підприємств та визначити перспективу їх
діяльності.

Однак, незважаючи на вагомі результати провідних
науковців у цьому напрямі, залишається об'єктом дис-
кусій механізм розвитку підприємства, недостатньо ува-
ги приділено переліку ключових показників (з бізнес-
індикаторами) для обчислення інтегрального рівня роз-
витку промислового підприємства.
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У науковій статті наведено сутність змісту поняття "розвиток підприємства". Представлено ме-
ханізм розвитку підприємства (з урахуванням діючої практики функціонування суб'єктів господа-
рювання у контексті ринкових відносин), який грунтується на таких параметрах: освітньо-фаховий
потенціал персоналу, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємства. Зап-
ропоновано ключові показники (з бізнес-індикаторами) для обчислення інтегрального рівня роз-
витку промислового підприємства, а саме: рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу персо-
налу; рівень масштабності розвитку підприємства; рівень якості розвитку підприємства.

In the scientific article it is defined the essence of content of the concept "development company". It
is presented the mechanism of the company (including the current practices of entities in the context of
a market economy), which is based on the following parameters: educational and professional personnel
potential, competitiveness and investment attractiveness of the company. A key performance indicators
(indicators of business) for calculating the integral level of development of industrial enterprise, namely
the level of education and professional capacity of staff; level scale enterprise development; the quality
of the enterprise.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі аналізування економічних джерел та прак-

тики з поданої проблематики:
— навести сутність змісту поняття "розвиток підпри-

ємства";
— представити механізм розвитку підприємства з

урахуванням діючої практики функціонування суб'єктів
господарювання у контексті ринкових відносин;

— запропонувати ключові показники (з бізнес-інди-
каторами) для обчислення інтегрального рівня розвит-
ку промислового підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті аналізування літературних джерел [1
— 10] та існуючої практики, безперечно необхідно по-
годитись з позиціями українських вчених-економістів,
що розвиток суб'єкта господарювання (підприємства)
(Z):

1) концептуально грунтується на таких 2-х вимогах
(або його визначальних характеристиках):

a) висока конкурентоспроможність;
b) висока інвестиційна привабливість [1, с. 262; 2, с.

1];
2) характеризується параметрами, що розкривають

результативність діяльності підприємства (систему
"інформація — ресурс — час"):

а) технологічність;
b) ефективність;
c) інтенсивність;
d) швидкість [2, с. 5; 3; 4, с. 27];
3) залежить від напрямів розвитку освітньо-фахо-

вого потенціалу персоналу в контексті забезпечення
підвищення інвестиційної привабливості підприємства та
його конкурентоспроможності [2; 4, с. 11].

У контексті цього можна стверджувати: розвиток
підприємства доцільно розглядати в системі "інформа-
ція — ресурс — час" [4, c. 27] і як
результуючу характеристику таких
параметрів:

— освітньо-фаховий потенціал
персоналу (Y);

— конкурентоспроможність
(К);

— інвестиційна привабливість
(Х).

Для забезпечення результатив-
ного розвитку підприємства (Z) по-
винні виконуватись вимоги:

1) розвиток Y;
2) високий рівень К;
3) високий рівень Х.
З огляду на вищезазначене,

враховуючи зокрема результати
досліджень літературних джерел [1,
с. 262; 2; 3; 4, с. 11; 5—9], доцільно
підтримати думку (позицію, підхід)
Р.М. Скриньковського та представи-
ти механізм розвитку суб'єкта гос-
подарювання (підприємства) та
формування його перспективи (рис.
1).

Поряд з тим, у результаті опитування керівників вироб-
ничо-господарських структур, нами встановлено, що пода-
ний механізм (рис. 1) характеризується чіткістю, комплекс-
ністю, високою структурованістю та містить фундаментальні
основи перспективи функціонування суб'єктів господарю-
вання (підприємств) в контексті ринкових відносин.

Відповідно до цього, враховуючи зокрема резуль-
тати досліджень у наукових працях О.Г. Мельник [1, с.
262—266], Р.М. Скриньковського [2; 4], В.Г. Герасим-
чук [5] та Л.А. Янковської [10], для обчислення інтег-
рального рівня розвитку промислового підприємства
необхідно врахувати такі три ключові показники (з біз-
нес-індикаторами), а саме:

1. Рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу
персоналу [4, с. 83—84; 10]:

1) забезпеченість професійними кадрами:
— загальна чисельність;
— кваліфікаційний склад працівників до виконува-

них ними робіт;
— вікова структура;
— наявність та резерви кадрових ресурсів;
2) матеріально-технічна забезпеченість:
— фінансова забезпеченість;
— наявність достатньої кількості актуальних ком-

п'ютерів з відповідним програмним забезпеченням та ек-
спериментальної бази відповідного класу;

— досягнутий організаційно-технічний рівень;
3) науково-інформаційна забезпеченість:
— наявність власних ідей та науково-технічних роз-

робок;
— компетентність, інформованість про вітчизняний

та зарубіжний досвід тощо;
4) оптимальність організації ОФП:
— компетенція та стратегічні принципи розвитку;
— критерії вибору напрямів, спеціалізації, спеціаль-

ностей;

Означення: 
високий рівень Z забезпечується умовою – ↑↑ КX , з урахуванням розвитку Y. 

 

Умовні позначення: 

Y – освітньо-фаховий потенціал персоналу; 

Х – інвестиційна привабливість підприємства; 

Y – конкурентоспроможність підприємства; 

Z – стан та розвиток підприємства в системі “інформація – ресурс – час”; 

P – перспектива функціонування підприємства; 

напрям впливу. 
 

Х Y К 

Z 

P 

Рис. 1. Механізм розвитку підприємства

Примітка: підхід Р.М. Скриньковського [2, с. 1, 7; 4, с. 11, 27].
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— принципи мінімізації втрат [4, с. 83 — 84].
2. Рівень масштабності розвитку підприємства [1, с.

265—266; 5]:
— чистий прибуток/збиток;
— чистий дохід від реалізації;
— собівартість;
— середньорічна вартість активів;
— середньорічна основних засобів;
— середньорічна оборотних активів.
3. Рівень якості розвитку підприємства [1, с. 265; 4,

с. 93—94]:
— коефіцієнт ритмічності виробництва;
— коефіцієнт бездефектної продукції;
— рівень задоволення потреб споживача готовою

продукцією.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ

Розвиток підприємства доцільно розглядати в сис-
темі "інформація — ресурс — час". Для забезпечення
результативного розвитку підприємства повинні вико-
нуватись такі фундаментальні вимоги: розвиток освіт-
ньо-фахового потенціалу персоналу, висока конкурен-
тоспроможність та висока інвестиційна привабливість.

Для обчислення інтегрального рівня розвитку про-
мислового підприємства необхідно врахувати такі клю-
чові показники:

1) рівень розвитку освітньо-фахового потенціалу
персоналу;

2) рівень масштабності розвитку підприємства;
3) рівень якості розвитку підприємства.
Перспективи подальших розвідок в обраному на-

прямі полягають у встановленні основних факторів (чин-
ників), що перешкоджають розвитку освітньо-фахово-
го потенціалу персоналу підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі усе більше число підприємств ус-

відомлюють необхідність свідомого перспективного уп-
равління формуванням грошових потоків на основі нау-
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FORMATION OF MANAGEMENT POLICY OF MONETARY FLOWS AT ENTERPRISE

У статті розглянуто основні підходи до визначення процесу управління грошовими потоками
підприємства. Запропоновано підхід до формування політики управління грошовими потока-
ми, який базується на попередній ідентифікації досягнутого стратегічного рівня підприємства
та основних принципах управління грошовими потоками. Розглянуто організацію моніторингу
управління грошовими потоками на підприємстві, визначено ряд проблем, що виникають при
її впровадженні. На основі аналізу запропоновано п'ять етапів організації моніторингу на
підприємстві: структурування процесу моніторингу, розподіл функцій за виконання операцій
моніторингу, розробку та затвердження регламенту моніторингу управління грошовими пото-
ками, складання графіка документообігу, автоматизація процесу моніторингу управління гро-
шовими потоками. Запропоновані заходи дозволять удосконалити організацію управління гро-
шовими потоками на підприємстві, забезпечити отримання запланованих розмірів прибутку та
рівня фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства.

In the article basic approaches to the determination of the process of management of enterprise's
monetary flows have been reviewed. The approach to formation of monetary flows management policy
has been proposed, which bases on the previous identification of the achieved strategic level of
enterprise and basic principals of monetary flows management. The organization of monetary funds
management monitoring at enterprise has been reviewed, a range of issues, which arising during its
implementation has been designated. On the basis of the analysis, five stages of organization of
monitoring at enterprise have been proposed: structuring of the process of monitoring, distribution
of functions of execution of monitoring operations, development and approval of regulation of
monetary funds management monitoring, completion of schedule of document flow, automation of
process of monetary funds management monitoring. The proposed measures will allow to improve
the organization of monetary funds management, ensure receipt of the planned amounts of income
and level of financial stability, repayment ability and liquidity of enterprise.

Ключові слова: грошові потоки, політика управління грошовими потоками, організація моніторингу
управління грошовими потоками, стратегічне управління.
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кової методології передбачення їх направлень і видів,
адаптації до спільних цілей економічного розвитку
підприємства і умов зовнішнього середовища, що зміню-
ються. Ефективним інструментом довгострокового управ-
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ління грошовими потоками підприємства, підлеглого ре-
алізації цілей загального його розвитку в умовах істот-
них змін макроекономічних показників, що відбувають-
ся, системи державного регулювання грошового обігу,
кон'юнктура фінансового і товарного ринків і пов'язаною
з цим невизначеністю результатів господарської діяль-
ності виступає політика управління грошовими потоками.

Актуальність розробки політики управління грошо-
вими потоками підприємства визначається рядом умов:
інтенсивності зміни чинників зовнішнього середовища
підприємства; зміна стадій життєвого циклу підприємства;
кардинальна зміна цілей операційної діяльності підприє-
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління грошових потоків у теорії фінан-
сового менеджменту присвячували свої роботи багато на-
уковців: Бланк І.О., Кірейцев Г.Г., Попов В.М., Осовська
Г.В., Балабанов І.Т. та інш.

Автором [1] процес управління грошовими потоками
представляється як постійний моніторинг відхилень ре-
ального руху грошових потоків від планових показників
та використання заходів по усуненню таких відхилень. У
роботі [2] процес управління грошовими потоками пред-
ставлено наступними складовими: розрахунок тривалості
обороту грошових коштів; аналіз грошових потоків та
його прогнозування; визначення оптимального рівня гро-
шових коштів; складання бюджетів грошових коштів.
Аналогічний підхід до визначення процесу управління
грошовими потоками пропонується авторами [3], які ви-
діляють наступні етапи: облік, аналіз грошових потоків,
складання бюджету та корегування.

Більш детально процес управління грошовими пото-
ками підприємства розглянуто автором [4—7], який вид-
іляє п'ять основних етапів:

— забезпечення повного і достовірного обліку гро-
шових потоків підприємства і формування необхідної
звітності;

— аналіз грошових потоків підприємства у поперед-
ньому періоді;

— оптимізація грошових потоків підприємства;
— планування грошових потоків підприємства у

розрізі різних їх видів;
— забезпечення ефективного контролю грошових по-

токів підприємства.
З вищезазначеного можна зробити висновок, що уп-

равління грошовими потоками на підприємстві здійс-
нюється по окремим етапам, які мають бути послідовни-
ми, що повинно бути відображено у політиці управління
грошовими потоками підприємства.

У загальному вигляді політика управління грошови-
ми потоками представляє собою частину загальної еко-
номічної стратегії підприємства, що забезпечує форму-
вання пріоритетних цілей організації його грошового об-
ігу і вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення [4—
6]. Політику управління грошовими потоками можна пред-
ставити як генеральний план дій у сфері організації обо-
роту грошових коштів підприємства, що визначає пріори-
тети напрямів і видів цих потоків, характер формування і
використання грошових ресурсів, що забезпечують перед-
бачений загальний економічний розвиток підприємства.
Політика управління грошовими потоками є системною
концепцією, єднальною розвиток операційної, інвести-
ційної і фінансової діяльності підприємства.

Процес розробки політики управління грошовими по-
токами є найважливішою складовою частиною загальної

системи стратегічного вибору підприємства, основними
елементами якого є місія, спільні стратегічні цілі розвит-
ку, система функціональних стратегій в розрізі окремих
видів діяльності, способи формування і розподілу гро-
шових ресурсів. При цьому політика управління гро-
шовими потоками знаходиться в певному зв'язку з інши-
ми елементами стратегічного вибору підприємства.

Розробка політики управління грошовими потоками
підприємства на сучасному етапі базується на методоло-
гічних підходах нової концепції управління — "стратегіч-
ного управління", — активно впровадженого з початку 70-
х років в корпораціях США і більшості країн Західної
Європи. Концепція стратегічного управління відбиває
чітке стратегічне позиціонування підприємства (включа-
ючи і позицію організації його грошових потоків), пред-
ставлене в системі принципів і цілей його функціонуван-
ня, механізмі взаємодії суб'єкта і об'єкту управління, ха-
рактері взаємин між елементами господарської і органі-
заційної структури і формах адаптації до умов зовнішнь-
ого середовища, що змінюються.

Стратегічне управління виникло на основі розвитку
методології стратегічного планування, яке складає його
сутнісну основу. На відміну від звичайного довгостроко-
вого планування, заснованого на концепції екстраполяції
тенденцій розвитку, що склалися, стратегічне плануван-
ня враховує не лише ці тенденції, але і систему можливо-
стей і небезпек розвитку підприємства, виникнення над-
звичайних ситуацій, здатних змінити тенденції, що скла-
лися, в майбутньому періоді.

Заснована на новій парадигмі розробка політики уп-
равління грошовими потоками базується на попередній
ідентифікації досягнутого стратегічного рівня під-
приємства. В процесі такої ідентифікації має бути отри-
мане чітке уявлення про параметри, що характеризують
можливості і обмеження розвитку грошового обігу
підприємства:

Ідентифікація цих параметрів дозволяє безпосеред-
ньо перейти до розробки політики управління грошови-
ми потоками підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що пол-
ітика управління грошовими коштами є частиною загаль-
ної економічної стратегії підприємства і є генеральним
планом у сфері організації обороту грошових коштів
підприємства. Політика управління грошовими коштами
визначає напрями і види грошових потоків підприємства,
характер формування і використання грошових ресурсів.
Актуальність розробки політики управління грошовими
коштами обумовлена чинниками зовнішнього середови-
ща, що змінюються, проходженням підприємства різних
стадій життєвого циклу, зміною цілей розвитку підприєм-
ства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування політики управління гро-

шовими потоками на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Грошові кошти є найбільш дефіцитним ресурсом у
транзитивній економіці, і успіх підприємства (корпорації)
багато в чому визначається здатністю його керівництва
мобілізувати і ефективно використовувати грошові кош-
ти.

Управління грошовими потоками включає наступні ас-
пекти:

— облік руху грошових коштів;
— аналіз потоків грошової готівки;
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— складання бюджету руху грошових коштів;
— контроль за використанням бюджету руху грошо-

вих коштів.
Вони охоплює ключові напрями діяльності підприєм-

ства, включаючи управління необоротними і оборотними
активами, власним і позиковим капіталом.

Управління грошовими потоками особливо важливе
для підприємства, з точки зору необхідності: регулюван-
ня ліквідності балансу; оптимізації складу і структури обо-
ротних активів, запасів, дебіторської заборгованості,
фінансових вкладень; планування тимчасових параметрів
капітальних витрат і джерел їх фінансування; управління
поточними витратами і їх оптимізації в процесі виробниц-
тва і реалізації готової продукції (робіт і послуг); прогно-
зу економічного зростання.

У основі розробки політики управління грошовими
потоками підприємства лежать принципи системи стра-
тегічного управління. До основних з цих принципів, що

забезпечують процес розробки політики управління гро-
шовими потоками підприємства, відносяться [4, c. 399—
400]:

— розгляд підприємства як відкритої системи, здат-
ної до самореалізації;

— облік базових стратегій господарської діяльності
підприємства;

— переважна орієнтація на підприємницький стиль уп-
равління;

— забезпечення адаптивності політики, що розроб-
ляється, до змін чинників зовнішнього економічного се-
редовища;

— забезпечення альтернативності стратегічного ви-
бору;

— облік рівня господарського ризику в процесі ви-
бору напрямів політики;

— забезпечення ув'язки розробленої політики з пер-
спективною організаційною структурою і організаційною
культурою підприємства.

Найважливішою умовою ефективної реалізації по-
літики управління грошовими потоками є відповідні їй
зміни організаційної структури управління і організаційної
культури. Ці зміни мають бути враховані в процесі роз-
робки окремих параметрів політики управління грошови-
ми потоками, що забезпечують ту, що її реалізовує.

Процес розробки політики управління грошовими по-
токами підприємства здійснюється за наступними основ-
ними етапами, приведеними на рисунку 1.

Таким чином, політика управління грошовими пото-
ками підприємства базується на ряді принципів, засадни-
чими з яких є: підприємство розглядається як відкрита,
здатна до самореалізації система; забезпечення ув'яз-
ки політики управління грошовими коштами із загальною
стратегією розвитку підприємства; орієнтація на підприє-
мницький стиль управління; враховувати вплив чинників
зовнішнього середовища; наявність альтернативних вар-
іантів для ухвалення рішень; облік ризику; забезпечення
відповідності політики управління грошовими коштами
організаційній структурі і культурі.

Ще одним важливим питанням вдосконалення орган-
ізації управління грошовими потоками виступає пробле-
ма забезпечення реалізації рішень у моніторингу грошо-
вих потоків підприємства, оскільки саме правильна орган-
ізація моніторингу підвищує його ефективність як спос-
тережливого елемента системи управління.

Організація моніторингу як процес передбачає роз-
поділ повноважень, завдань й обов'язків щодо здійснен-
ня моніторингу управління грошовими потоками підприє-
мства. Існує ряд проблем, що виникають при впровад-
женні моніторингу грошових потоків підприємства, серед
яких: нерозуміння фахівцями підприємства цілей моніто-
рингу управління грошовими потоками, сутності інфор-
мації, що подається у звітах, відсутність навичок і моти-
вації щодо підготовки якісної інформації про рух грошо-
вих потоків; непогодженість строків і місць надання до-
кументації і звітів; необхідність постійної оптимізації про-
цесу моніторингу управління грошовими потоками, вне-
сення змін у систему з інформації та посадових інструкцій
співробітників; неефективний розподіл обов'язків щодо
реалізації процедур моніторингу між співробітниками
підприємства; недостатня структурованість даних про
результати моніторингу, складність їхнього використан-
ня в процесі підготовки управлінських рішень; відсутність
на підприємстві сучасних засобів зв'язку й комп'ютерних
програм, що прискорюють обмін інформацією.

Вирішенням зазначених проблем для забезпечення
дієвості моніторингу управління грошовими потоками є

Рис. 1. Етапи розробки політики управління
грошовими потоками
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його раціональна організація, що передбачає визначен-
ня регламентів, процесу моніторингу та напрямів викори-
стання його результатів.

Організація моніторингу грошових потоків передба-
чає залучення в процес моніторингу матеріальних, тру-
дових, фінансових та інформаційних ресурсів підприєм-
ства. Інструментами організації моніторингу управління
грошовими потоками є сукупність методів і засобів, які
регламентують взаємодію структурних підрозділів між
собою в процесі здійснення процедур моніторингу з ме-
тою максимально ефективної реалізації завдань моніто-
рингу ефективності управління грошовими потоками.

На першому етапі організації моніторингу управлін-
ня грошовими потоками підприємства здійснюється струк-
турування процесу моніторингу управління грошовими по-
токами на процедури й операції, що створює передумови
для закріплення окремих операцій за відповідними струк-
турними одиницями й виконавцями.

Другий етап передбачає розподіл функцій за вико-
нання операцій моніторингу. У рамках даного етапу
здійснюється опис інформаційної моделі підприємства,
адаптація організаційної структури підприємства для ре-
алізації завдань моніторингу, визначення інформаційної
взаємодії при виконанні процедур моніторингу управлін-
ня грошовими потоками.

Третій етап передбачає розробку та затвердження
регламенту моніторингу управління грошовими потока-
ми: процедур складання, передачі, обробки й аналізу ви-
хідної інформації, узгодження напрямків регулювання та
оцінки результативності моніторингу управління грошо-
вими потоками.

Четвертим етапом організації моніторингу управлін-
ня грошовими потоками підприємства є складання граф-
іка документообігу, що передбачає: визначення складу
вхідних і вихідних документів; маршрутизацію докумен-
топотоку; аналіз якості організації документообігу. Така
структуризація розглянутого етапу обумовлена підходом
до визначення документообігу як системи декількох ана-
літичних елементів: маршруту, документопотоку та інфор-
маційного об'єкта. При цьому маршрут являє собою су-
купність підрозділів і посадових осіб, через які послідов-
но проходить документ.

Заключним етапом організації моніторингу є автома-
тизація процесу моніторингу управління грошовими по-
токами. Основною метою даного етапу є одержання опе-
ративної інформації щодо ходу реалізації операцій мон-
іторингу кожним структурним підрозділом для оператив-
ного реагування на непередбачені ситуації.

Результатом моніторингу в управлінні грошовими по-
токами є формування інформації для прийняття управ-
лінських рішень, розробки та оцінки варіантів регулюван-
ня руху грошових потоків, параметрів управління грошо-
вими потоками та координації прийняття управлінських
рішень. Узагальнення аналітичної інформації для прий-
няття управлінських рішень та їхньої координації
здійснюється на основі зворотного інформаційного зв'яз-
ку. Вихідною інформацією моніторингу є: звіт про управ-
ління грошовими потоками, довідки про існуючі та мож-
ливі проблеми в результативність управлінні грошовими
потоками підприємства, прогнозний звіт про сценарії
впливу факторів середовища на результати фінансово-
економічної діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином запропоновані етапи формування по-

літики управління грошовими потоками підприємства, що
базується на основних принципах фінансового менедж-

менту. Наведений підхід до організації моніторингу уп-
равління грошовими потоками, що дозволяє комплексно
підійти до вирішення питань його вдосконалення, ство-
рює передумови для чіткого розмежування повноважень.
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ВСТУП
У процесі розробки інвестиційних проектів можна ви-

ділити декілька типових моделей.
Управлінська модель служить для опису діяльності ос-

новних учасників інвестиційної політики. Детальний опис
діяльності дозволяє швидше отримати взаєморозуміння
між ними, а значить і підвищує вірогідність отримання
фінансування у інвестора.

Технологічна модель описує основні технологічні про-
цеси в майбутньому або існуючому виробництві. У рамках
технологічної моделі описуються тільки процеси, які впли-
вають на економічні і фінансові показники діяльності.

Економічна модель описує зовнішні параметри, на-
приклад, курс долара, а також процеси усередині моделі в
натуральних показниках або в грошовому виді під час реа-
лізації інвестиційної політики. Можна виділити 3 види ре-
зультатів:

— потік, показник за певний період часу;
— запас, показник на кінець періоду;
— наростаючий підсумок, показник на кінець періоду

з урахуванням попередніх періодів.
Фінансова модель служить для опису фінансових по-

токів і розрахунків різних фінансових коефіцієнтів.
Інвестиційна модель — це окремий випадок фінансової

моделі. Інвестиційна модель служить для проведення інвес-
тиційного аналізу інвестиційної політики підприємства.

Д. І. Голубєв,
викладач НФ, Запорізькоий національний університет

УДК 330.322.5

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Golybev,
teacher NF, Zaporizhzhya national university

METHODICAL GOING IS NEAR GROUND AS INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISE

Досліджено моделі інвестиційних проектів промислових підприємств. Визначено основні
методи, які є поетапними чинниками інвестиційної політики підприємства. Обгрунтовано не-
обхідність формування інвестиційної політики в процесі здійснення інвестиційної діяльності
підприємства. Запропоновано при розробці інвестиційної політики враховувати зовнішнє інве-
стиційне середовище і кон'юнктуру інвестиційного ринку і здійснювати таку розробку метода-
ми стратегічного, технічного і фундаментального аналізу.

The models of investment projects of industrial enterprises are investigational. Basic methods
which are the stage-by-stage factors of investment policy of enterprise are certain. The necessity of
forming of investment policy is reasonable in the process of realization of investment activity of
enterprise. It is suggested at development of investment policy to take into account an external
investment environment and state of affairs of investment market and carry out such development
the methods of strategic, technical and fundamental analysis.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Способи забезпечення інвестиційної політики склада-

ються з джерел і методів фінансування інвестиційної діяль-
ності.

За законодавством інвестиційна діяльність на території
інвестиційна політика може фінансуватися за рахунок:

— власних фінансових ресурсів і внутрішньогоспо-
дарських резервів інвестора (прибутку, амортизаційних
відрахувань, грошових накопичень і заощаджень громадян
і юридичних осіб, засобів, що виплачуються органами стра-
хування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихій-
них лих і інших засобів);

— позикових фінансових коштів інвестора або пере-
даних їм засобів (банківські і бюджетні кредити, облігаційні
позики і інші засоби);

— притягнених фінансових коштів інвестора (засобів,
що отримуються від продажу акцій, пайових і інших
внесків членів трудових колективів, громадян і юридич-
них осіб);

— фінансових коштів, що централізуються об'єд-
наннями (союзами) підприємств в установленому поряд-
ку;

— засобів регіонального бюджету, що надаються на
безповоротній і поворотній основі;

— засобів позабюджетних фондів;
— засобів іноземних інвесторів.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201450

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

При усьому різноманітті джерел фінансування основ-
ними методами інвестування є самофінансування, кредит-
ний, бюджетний, а також комбінований методи.

Способи ухвалення рішень під час реалізації інвестиц-
ійної політики підприємства дозволяють відібрати і оптим-
ізувати інвестиційні проекти і програми.

Прийнято виділяти три блоки (групи) рішень інвестиц-
ійного характеру: відбір і ранжирування; оптимізація екс-
плуатації проекту, формування інвестиційної програми
(рис. 1).

Управління загальною інвестиційною політикою
підприємства охоплює наступні основні методи, які є по-
етапними чинниками:

— аналіз інвестиційної діяльності підприємства в по-
передньому періоді;

— дослідження і облік умов зовнішнього інвести-
ційного середовища і кон'юнктури інвестиційного ринку;

— облік стратегічних цілей розвитку підприємства, що
забезпечуються його майбутньою інвестиційною діяльні-
стю;

— обгрунтування типу інвестиційної політики підприє-
мства по цілях вкладення капіталу з урахуванням ризико-
вих переваг;

— формування інвестиційної політики підприємства за
основними напрямами інвестування;

— формування інвестиційної політики підприємства в
галузевому розрізі;

— формування інвестиційної політики підприємства в
регіональному розрізі;

— взаємоув'язка основних напрямів інвестиційної пол-
ітики підприємства.

Основною метою аналізу інвестиційної діяльності
підприємства в попередньому періоді є усебічна оцінка
внутрішнього інвестиційного потенціалу підприємства і
ефективності його інвестиційної діяльності.

На першій стадії аналізу вивчаються загальний обсяг
інвестиційної діяльності підприємства за окремими етапа-
ми даного періоду, темпи динаміки цього показника в
зіставленні з темпами розвитку сукупною сумою операцій-
них активів, власного капіталу і обсягу реалізації продукції.

На другій стадії аналізу досліджуються співвідношен-
ня окремих напрямів інвестиційної діяльності підприємства
— обсягів його реального і фінансового інвестування. Тем-
пи динаміки цих об'ємів інвестування зіставляються між
собою, визначається питома вага кожного з напрямів інве-

стування, досліджуються їх роль в розвитку підприємства.
На третій стадії аналізу розглядається рівень дивер-

сифікації інвестиційної діяльності підприємства в галузе-
вому і регіональному розрізах, визначається мірою відпо-
відності цього рівня галузевій і регіональній політиці роз-
витку операційної його діяльності.

На четвертій стадії аналізу визначається ефективність
інвестиційної діяльності підприємства в даному періоді. З
цією метою використовується система показників рента-
бельності інвестиційної діяльності в цілому, у тому числі
за напрямами інвестування; робиться порівняння цих по-
казників з рентабельністю активів і власного капіталу; роз-
глядаються показники оборотності інвестиційних ресурсів;
методами факторного аналізу встановлюється міра впли-
ву окремих показників ефективності інвестиційної діяль-
ності на ріст ринкової вартості підприємства.

У процесі дослідження і обліку умов зовнішнього інве-
стиційного середовища і кон'юнктури інвестиційного рин-
ку вивчаються:

— правові умови інвестиційної діяльності в цілому і в
розрізі окремих форм інвестування ("інвестиційний
клімат");

— аналізуються поточна кон'юнктура інвестиційного
ринку і чинники її визначальні;

— прогнозується найближча кон'юнктура інвестицій-
ного ринку в розрізі окремих його сегментів, пов'язаних з
діяльністю підприємства.

У процесі дослідження кон'юнктури інвестиційного
ринку необхідно врахувати, що він складається не лише з
окремих видів фінансового ринку (ринку цінних паперів,
ринку грошових інструментів інвестування, ринку золота і
інших дорогоцінних металів), але також з окремих видів
ринку об'єктів реального інвестування.

Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища
і кон'юнктури інвестиційного ринку здійснюється метода-
ми стратегічного, технічного і фундаментального аналізу.

Облік стратегічних цілей розвитку підприємства, що за-
безпечуються його майбутньою інвестиційною діяльністю
необхідний для забезпечення управління ефективною інве-
стиційною політикою підприємства.

Характер цілей корпоративної і фінансової стратегій
підприємства, що вимагають інвестиційної підтримки, слід
розглядати як систему стратегічних цілей інвестиційної
діяльності, яка має бути відбита в його інвестиційній полі-
тиці. При цьому слід мати на увазі, що об'єктивним чинни-
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Рис. 1. Класифікація рішень інвестиційного характеру
на підприємствах
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ком, що визначає спрямованість інвестиційної політики
підприємства, виступає стадія життєвого циклу, в якій зна-
ходиться підприємство.

Обгрунтування типу інвестиційної політики за цілями
вкладення фінансових ресурсів з урахуванням ризикових
переваг дозволяє врахувати всі наявні ризики підпри-
ємств.

На цьому етапі формування загальної інвестиційної
політики підприємства визначається цільова функція його
інвестиційної діяльності по критерію співвідношення рівня
її прибутковості і ризику. Такий критерій базується на за-
гальній філософії фінансового управління підприємством,
що входить до складу його стратегічного набору.

На практиці виділяють зазвичай три типи інвестиційної
політики підприємства за критерієм ризикових переваг
інвестора — консервативну, помірну і агресивну.

Консервативна інвестиційна політика спрямована на
мінімізацію інвестиційного ризику як пріоритетній меті.

Помірна (компромісна) інвестиційна політика спрямо-
вана на вибір таких об'єктів інвестування, за якими рівень
поточної прибутковості, темпи росту капіталу і рівень ри-
зику найбільшою мірою наближені до середньоринкових.

Агресивна інвестиційна політика спрямована на мак-
симізацію поточного доходу від вкладень капіталу в найб-
лижчому періоді.

Вибір конкретного типу інвестиційної політики під-
приємства по цілях вкладення капіталу з урахуванням ри-
зикових переваг його власників і менеджерів здійснюється
з урахуванням наступних чинників:

— фінансовій філософії підприємства;
— обраного типу корпоративної і фінансової стратегії

підприємства;
— наявністю необхідного вибору на інвестиційному

ринку відповідних реальних інвестиційних проектів і фінан-
сових інструментів інвестування;

— фінансового стану підприємства.
На етапі формування інвестиційної політики підприєм-

ства за основними напрямами інвестування визначається
співвідношення об'ємів реального і фінансового інвесту-
вання в процесі майбутньої його інвестиційної діяльності.
Оптимізація цього співвідношення базується на обліку ряду
об'єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників, основними з
яких є:

— Функціональна спрямованість діяльності підприєм-
ства.

— Стадія життєвого циклу підприємства.
— Розмір підприємства.
— Характер стратегічних змін операційної діяльності.
— Прогнозована ставка відсотка на фінансовому рин-

ку.
— Прогнозований темп інфляції.
Функціональна спрямованість діяльності підприємства

суттєвим чином впливає на співвідношення напрямів реаль-
ного і фінансового інвестування. Підприємства — інститу-
ціональні інвестори здійснюють свою інвестиційну
діяльність переважно на ринку цінних паперів. Отже, ос-
новним напрямом їх довгострокової інвестиційної діяль-
ності буде інвестування в акції, облігації, ощадні сертифі-
кати і інші фондові інструменти. Питома вага реального
інвестування у таких підприємств може коливатися лише в
межах, дозволених законодавством для кожної з цих груп
інвесторів.

У той же час у підприємств тих, що здійснюють вироб-
ничу діяльність, переважним напрямом інвестування будуть
реальні вкладення (у формі капітальних вкладень). Саме
цей напрям інвестування дозволяє таким підприємствам
розвиватися найбільш високими темпами, освоювати нові
види продукції, проникати на нові товарні і регіональні
ринки.

Фінансові інвестиції таких підприємств пов'язані, як
правило, з короткостроковими вкладеннями тимчасово
вільних грошових коштів або здійснюються з метою вста-
новлення контролю (впливи) за діяльністю окремих фірм
(підприємств-партнерів; підприємств-конкурентів і тому
подібне)

Стадія життєвого циклу підприємства визначає потре-
би і можливості здійснення різних напрямів інвестування.
Так, на стадіях "дитинства" і "юності", питома вага здійсню-
ваних підприємством інвестицій носить реальну форму; на
стадії "ранньої зрілості" цей напрям інвестицій також пе-
реважає; лише на стадії "остаточної зрілості" підприємства
можуть дозволити собі істотне розширення питомої ваги
фінансових інвестицій.

Розміри підприємства впливають на співвідношення на-
прямів реального і фінансового інвестування опосередко-
вано через можливий об'єм формування інвестиційних ре-
сурсів. У невеликих і середніх підприємств, вільний доступ
яких до позикових фінансових ресурсів обмежений, є певні
складнощі у формуванні "критичної маси інвестицій", що
забезпечує рентабельний розвиток операційної діяльності.
У зв'язку з цим інвестиційна діяльність невеликих і середніх
виробничих підприємств сконцентрована переважно на ре-
альному інвестуванні, оскільки для здійснення фінансових
інвестицій у них відсутні відповідні ресурси. В той же час у
великих підприємств рівень фінансової гнучкості (доступ
до зовнішніх джерел фінансування) вищий, що дає їм мож-
ливість здійснювати фінансове інвестування в ширших мас-
штабах.

ВИСНОВКИ
Характер стратегічних змін операційної діяльності виз-

начає різну циклічність формування і використання інвес-
тиційних ресурсів. У сучасній літературі виділяється дві
принципові характеристики стратегічних змін операційної
діяльності підприємства — поступові і переривчасті зміни.
Поступові стратегічні зміни характеризуються внутрішньою
логікою динаміки операційної діяльності і пов'язані з
відносно незначними обсягами її нарощування в розрізі
окремих інтервалів стратегічного періоду. Переривчасті
стратегічні зміни характеризуються істотними відхилення-
ми об'ємів операційної діяльності від традиційного векто-
ру росту і здійснюються стрибкоподібно.

При поступових стратегічних змінах операційної діяль-
ності формовані підприємством інвестиційні ресурси спо-
живаються, як правило, у рамках кожного з інтервалів стра-
тегічного періоду на потреби реального інвестування. У цих
умовах фінансове інвестування носить короткостроковий
характер використання тимчасово вільних інвестиційних
ресурсів і здійснюється в невеликих обсягах. При перерив-
частих стратегічних змінах операційної діяльності у
підприємств накопичується досить значний обсяг тимчасо-
во не використовуваних інвестиційних ресурсів, який може
бути задіяний в процесі фінансового інвестування, — як
кратко-, так і довгострокового.
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ВСТУП
Багаторічна практика господарювання підприємств

свідчить, що успішна безперервна діяльність будь-яко-
го підприємства грунтується на ефективній і раціо-
нальній системі управління й залежить від вчасно прий-
нятих управлінських рішень стратегічного та оператив-
ного характеру. Основою прийняття таких рішень є кон-
цепція контролінгу, яка з кожним роком набуває більшої
актуальності.

Динамічний розвиток зовнішнього середовища фун-
кціонування підприємства висуває певні вимоги до зміни
діючої системи управління. В зв'язку з цим, підтриман-
ня практичної діяльності підприємства на належному
рівні, утримання тиску з боку конкурентів зводиться до
залучення новітніх форм і методів управління, на які
необхідні капіталовкладення, тобто інвестиції.

УДК 330.65
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INVESTMENT ENSURING DEVELOPMENT OF THE CONTROLLING AT THE ENTERPRISE

У статті розглянуто питання щодо необхідності та сутності інвестицій, ролі інтелектуальних
інвестицій в підвищенні якості управління підприємством у системі контролінгу, напрямів інте-
лектуальних інвестицій в систему контролінгу.

In article considered the question of need and essence of investments, roles of intellectual
investments in business management improvement of quality in system of the controlling, the
directions of intellectual investments into controlling system.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми інвестиційного забезпечення системи уп-
равління підприємства досліджувалися в працях таких
провідних вчених як І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, А.П. Гра-
дової, В.Б. Івашкевича, Л.В. Малишевої, С.Н. Петренко,
М.С. Пушкаря, Д. Адама, Ю. Блеха, Б. Зірке, Р. Манна,
Е. Майера.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення шляхів інвестиційного

забезпечення розвитку контролінгу на сучасному
підприємстві. Відповідно до цього поставлено такі
завдання: дослідити необхідність та сутність інвестицій,
визначити роль інтелектуальних інвестицій в підвищен-
ня якості управління підприємством в системі контро-
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лінгу, виділити напрями інтелектуальних інвестицій в
систему контролінгу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління розвитком підприємства має особли-

ве значення в умовах наростаючих темпів технолог-
ічних й економічних змін. Лише комплексна дієва си-
стема управління, представлена у вигляді контро-
лінгу, спроможна забезпечити раціональне функці-
онування та ефективний розвиток підприємства.
Найважливішим фактором економічного зростання
є інвестиції. Саме вони відіграють ключову роль у
покращенні економічної ситуації як підприємства,
так і країни.

О.І. Авраменко зазначає, що в широкому тракту-
ванні інвестиції являють собою вкладений капітал з ме-
тою подальшого його збільшення. При цьому приріст
капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати
інвестору відмову від використання наявних коштів на
споживання в поточному періоді, винагородити його за
понесений ризик і повернути втрати від інфляції в май-
бутньому [1].

Контролінг є механізмом економічного управлін-
ня підприємства. Відповідно контролер -фахівець, який
реалізує на підприємстві функції і завдання контро-

лінгу щодо координації цілей і планів підрозділів; за-
безпечення прозорості понесених витрат; створення і
ведення внутрішньо фірмового (управлінського) об-
ліку, орієнтованого на менеджмент; створення мето-
дичної та інструментальної бази з управління рента-
бельністю і ліквідністю підприємства. Така поточна
діяльність визначає певні вимоги до професійних та
особистих якостей контролера, а також до методич-
ного і технологічного забезпечення. Для відповідності
цим вимогам у практику господарювання залучають
інтелектуальні інвестиції, що схематично представле-
но на рисунку 1.

В економічній енциклопедії [2] під інтелектуаль-
ними інвестиціями розуміють вкладення коштів у роз-
виток наукових досліджень і розробок, на підготов-
ку фахівців на різноманітних курсах, ліцензій, "ноу-
хау".

Однією зі складових інвестиційного ринку є ринок
інтелектуальних товарів і послуг, об'єктом якого висту-
пає особливий товар — інтелектуальна власність [3, с.
23].

Розрізняють кілька видів інтелектуальної власності,
які згруповано в таблиці 1.

Науковці І.В. Фурман і Т.В. Пнєвська виокремили ще
один вид інтелектуальної власності. Він не може бути

Джерело: авторська розробка.

Рис. 1. Схема функціонування інтелектуальних інвестицій

Таблиця 1. Різновиди інтелектуальної власності

Джерело: авторська обробка на основі [3, с. 23; 4].
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запатентований через те, що його авторами можуть ви-
ступати кілька індивідуумів чи колективів. Така власність
має властивість швидко перетворюватися з виключної
на суспільне надбання. Прикладом цієї власності слугу-
ють окремі ідеї і пропозиції, які реалізуються у законо-
давчих та нормативних актах, втрачаючи при цьому ав-
торство [4].

У статті [5] визначено ряд найважливіших функцій
інвестиції, серед яких: (1) забезпечення конкуренто-
спроможності продукції й підвищення її якості; (2) струк-
турна перебудова виробництва; (3) створення необхід-
ної сировинної бази для забезпечення ефективного
функціонування підприємств; (4) рішення соціальних
проблем.

Група вітчизняних науковців А.А. Пересада,
О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко та О.О. Ляхова виді-
лили, що інтелектуальні інвестиції здійснюються у
вигляді:

— придбання виключних прав користування — ку-
півля патентів, ліцензій на винахід, промислові зразки,
товарні знаки;

— придбання інформаційних послуг через найман-
ня (залучення) різного роду спеціалістів — вчених і прак-
тиків за контрактом чи у вигляді разового придбання

інформаційних послуг (консультування, експертиза чи
рекомендації);

— придбання науково-технічної продукції, тобто
інтелектуальних товарів у матеріальній формі (проект-
но-кошторисної документації, програм, методик, ноу-
хау);

— вкладень у людський капітал, тобто витрат на ос-
віту, підготовку та перепідготовку кадрів, навчання [3,
с. 24].

Оскільки управлінські рішення на підприємстві охоп-
люють всі сторони його діяльності: виробництво на
різних стадіях (для промислових підприємств), збут,
фінанси, робота з персоналом, компетентний управлі-
нець має координувати діяльність всіх відділів для до-
сягнення їх найбільш ефективної участі в процесі вирі-
шення поточних, тактичних й стратегічних завдань. Для
досягнення цієї мети необхідно володіти певною базою
знань.

С.В. Івахненкова і О.В. Мелих виділяють джерела,
інформацію з яких використовує контролер в процесі
діяльності, зображені на рисунку 2.

Основним джерелом даних в системі контролінгу
відповідно обгрунтуванню І.В. Бородушко і Є.К. Ва-
сильєвої служить внутрішня облікова інформація,

 
Рис. 2. Інформаційні джерела контролінгу

Джерело: [6, с. 54].

Рис. 3. Концепції інформаційних систем

Джерело: авторське опрацювання на основі [8; 9].
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формована в рамках бухгалтерського, фінансового
й управлінського обліку. Також залучається інфор-
мація, що отримується із зовнішніх джерел. За
відсутності в базі даних внутрішнього обліку інфор-
мації, необхідної для виконання завдань контро-
лінгу, проводяться спеціальні одноразові або пері-
одичні вибіркові обстеження на підприємстві [7, с.
128].

Управління в системі контролінгу базується на об-
робці контролером значного масиву інформації і пред-
ставлення її в доступному вигляді керівництву для прий-
няття відповідних управлінських рішень. У зв'язку з цим
виникає необхідність застосовувати інформаційні сис-
теми управління підприємством.

В.С. Пономаренко, Л.В. Різніченко і Н.В. Ткаченко
виділили існування концепцій інформаційних систем на
підприємствах у розвинутих країнах, які зображено на
рисунку 3.

Погоджуємось із Л.В. Різніченко і Н.В. Ткаченко, що
для українських промислових підприємств найбільш
актуальними є концепції планування ресурсів виробниц-
тва (МRР II) і планування ресурсів підприємства (ЕRР)
[9].

За баченням О.М. Кармінського і С.Г. Фалько нові
підходи до інформатизації контролінгу і впровадження
сучасних систем підтримки прийняття рішення мають на
меті:

(1) роз'яснити економічні проблеми організації, які
знаходяться в тенденції постійного ускладнення, й опе-
ративно проаналізувати їх;

(2) забезпечити інформаційну підтримку управлін-
ня бізнес-процесами по встановленим цілям;

(3) проаналізувати і запропонувати можливі рішен-
ня з реструктуризації і розвитку бізнесу [10, с.139—
140].

Наразі у вишах відсутня підготовка фахівців за спе-
ціальністю "Контролінг", тому для досягнення високо-
го рівня кваліфікації і компетентності, широти залучен-
ня різноманітним методів і технологій фахівцем-конт-
ролером, який безпосередньо приймає участь в системі
управління підприємством, необхідно слідкувати за осо-
бистісним розвитком контролерів, періодично залуча-
ючи при цьому інтелектуальні інвестиції. Практичне оч-
ікування від вкладених інтелектуальних інвестицій реа-
лізується у вигляді отримання знань для створення пев-
них видів забезпечень, наведених на рисунку 4.

Рис. 4. Класифікація забезпечень, очікуваних після залучення
інтелектуальних інвестицій

Джерело: авторська розробка.
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Н.І. Барикіна стверджує, що науково-технічний
фактор є одним із найважливіших у розвитку сучас-
ної економіки, конкурентоспроможність товарів та
послуг на міжнародному ринку визначається більшою
мірою науково-технічним потенціалом країни.
Найбільш розвинені країни світу використовують цей
потенціал як ефективний каталізатор розвитку еко-
номіки: за наявності новітнього обладнання або ви-
сококваліфікованих кадрів існує можливість випуска-
ти конкурентоспроможну продукцію на світовому
ринку при обмежених природних чи людських ресур-
сах [11, c. 167—168].

ВИСНОВКИ
Для збереження і подальшого успішного розвитку

підприємства доцільно вкладати інвестиції в систему
управління підприємством і в особистісний розвиток
контролера, які спрямовані на застосування передових
методів і технологій контролінгу. Найбільш успішний
розвиток підприємства досягається при залученні інте-
лектуальних інвестицій, які є базою для розробки сис-
теми забезпечень ефективного безперервного господа-
рювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток світової економіки вимагає від

економічної системи нашої країни приймати активну
участь на шляху до формування інноваційної моделі
розвитку аграрного сектору, яка підтримує економічну
силу держави та її перспективи на світовому ринку. В
сучасних умовах інноваційна діяльність є одним із най-
важливіших факторів економічного розвитку, а освоє-
ння інновацій є головною умовою забезпечення конку-
рентоспроможності економіки. Саме інноваційна діяль-
ність стимулює сільськогосподарські підприємства до
модернізації виробництва, зміцнення конкуренто-
здатності власної продукції, розширення товарного
асортименту та покращує адаптивність господарюючих
суб'єктів до міжнародних вимог. Незважаючи на вели-
ку кількість переваг як для національної економіки, так
і для підприємства, що отримується від ведення іннова-
ційної діяльності, залишається багато чинників, які стри-
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мують даний процес. Головними з яких є недостатній
рівень фінансування, наявність неефективних інстру-
ментів, незадовільний рівень розвитку альтернативних
джерел фінансування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням покращення розвитку фінансування інно-
ваційної діяльності займалось чимало видатних вчених
таких, як О.І. Дацій, В.Л. Геєць, П.Т. Саблук, Н.М. Сірен-
ко, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, І. В. Комарова,
М.В. Тимоць, Н.О. Долгошея, Л.І. Федулова, Л.М. Гут-
ко, І.М. Кобушко, Е.І. Гусейнова, О.М. Головінов,
А.І. Ковтун, С.В. Пономаренко, А.С. Аблов, В.С. Будкін,
Л.П. Гальперіна та ін. Але варто зазначити, що не всі
аспекти даної багатогранної проблеми знайшли своє
кінцеве вирішення, тому тема статті є актуальною та
заслуговує на подальше вивчення.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті виявити та обгрунтувати шляхи покра-

щення розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні в умовах євроінтеграційних процесів,

ефективне функціонування сільськогосподарських
підприємств здійснюється на засадах інноваційного век-
тору розвитку, формування якого потребує значних
фінансових ресурсів. Вітчизняними науковцями визна-
чено, що головною перешкодою для реалізації політики
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрного
сектора економіки є загострення проблеми фінансуван-
ня інноваційної діяльності суб'єктів господарювання га-
лузі, що поглибленні нестабільністю національної еко-
номіки та світовими кризовими коливаннями [1; 2; 3].

Аналіз фінансування інноваційної діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств виявив низьку ефек-
тивність існуючої системи, на яку впливають різні фінан-
сові, ринкові, інформаційні, адміністративні фактори та
фактори інноваційної бездіяльності (рис. 1). Тому для
подолання існуючих проблем необхідно розробити ком-
плекс заходів, метою яких є зміцнення ролі держави у
процесі фінансування, формування ефективного стра-
хового захисту учасників інноваційної діяльності у
сільському господарстві, виявлення альтернативних
джерел фінансування інноваційної діяльності сільсько-
господарських підприємств.

На шляху до розробки ефективних напрямів фінан-
сування інноваційної діяльності варто перш за все звер-
нути увагу на особливість взаємовідносин науки та
суб'єктів господарювання аграрного сектору. Діяльність
НДІ часто завершується нереалізованістю багатьох но-
вацій, оскільки вони нездатні вирішити питання їх ко-
мерціалізації й практичної реалізації. Наприклад, окремі
НДІ Херсонської області мають дослідні підприємства,
на базі яких випробовують результати своєї наукової
праці, тоді як запустити новацію "на поток" не спро-
можні. Низький відсоток інноваційно-активних
підприємств (13%) свідчить про те, що сільське госпо-
дарство Херсонської області ставлять за мету максимі-
зацію прибутку за мінімуму витрат, що не корелюється
з інноваційним вектором розвитку аграрного ринку.
Крім того, випробування нової технології виробництва
або модернізація товарного асортименту є ризиковим
для суб'єктів господарювання, тому що результат ро-
боти не відомий на 100%. Таким чином, виникає пато-
логічне замкнене коло, коли НДІ працюють над ство-
ренням новацій, а для сільськогосподарських підпри-
ємств вони не потрібні. Для вирішення окресленої про-
блеми на наш думку необхідно налагодити тісний коре-
ляційний зв'язок НДІ та сільськогосподарських
підприємств, що підвищить якість фінансування їх інно-
ваційної діяльності.

Серед власних джерел фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств вагому
роль відіграють позикові ресурси, а саме: кредитуван-

Рис. 1. Фактори, які перешкоджають фінансуванню інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств Херсонської області

Згруповано автором за даними анкетування.
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ня комерційними банками, частка яких у структурі дже-
рел становить 17,2% [4; 5]. На жаль, сільськогоспо-
дарські підприємства за об'єктивними та суб'єктивни-
ми причинами мають низький рівень ефективності
співробітництва із суб'єктами банківського сектора Ук-
раїни. При кризових станах економіки саме суб'єктам
господарювання аграрного сектора економіки відмов-
ляють у отриманні кредитних ресурсів, а відсоткові став-
ки, які в національній валюті становлять 16,9—21% [4;
6], є недоступними для малих та середніх підприємств,
які становлять основу сільського господарства країни.
Також перешкодами в ефективній співпраці сільськогос-
подарських підприємств та банківських установ є
відсутність заставного майна, низький рівень рентабель-
ності виробництва (середній рівень у 2010—2012 рр.
становив 19,9% [4]), негативна кредитна історія, немож-
ливість погашення першого внеску, а також особливість
аграрного виробництва серед яких сезонність, за-
лежність від природно-кліматичних умов, висока ризи-
кованість діяльності, часова невідповідність збору вро-
жаю та його реалізації тощо.

Оскільки питання банківського кредитування інно-
ваційної діяльності є досить актуальним, провідні нау-
ковці, серед яких Дацій О.І., Саблук П.Т., Антонюк Л.Л.,
Поручник А.М., Савчук В.С., Зінько Н.Я., Стецюра Л.А.
[8] та інші, приділяють значну увагу його вирішенню.
Наприклад, за допомогою реалізації національного про-
екту створення ринку землі. Варто зауважити, що оск-
ільки рівень економічного розвитку країни є досить
низьким, не стабільним та мало адаптивним, суб'єкти
ринку землі в Україні можуть стати елементами шах-
райських та корупційних схем, що направлені на неза-
конне заволодіння нею, в результаті чого сільськогос-
подарське підприємство ризикує залишитись без основ-
ного виробничого ресурсу, що в свою чергу робить не
можливим будь-яку господарську діяльність. Тому ви-
користання землі сільськогосподарського призначення
як предмета банківської застави в Україні ми вважаємо
не ефективним.

На сьогодні залишається низькою взаємодія ко-
мерційних банків з малими сільськогосподарськими
підприємствами та фермерськими господарствами, для
яких умови кредитування є неприйнятними. Звернемо
увагу, що для даної категорії господарств обмежені та-
кож такі альтернативні джерела фінансування іннова-
ційної діяльності, як іноземне інвестування, лізинг, за-
лучення інвестицій приватного сектору й домогоспо-
дарств. Тому вважаємо, що пріоритетним напрямом
розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств України є створен-
ня аграрного інноваційного банку як фінансового по-
середника, метою якого повинно бути: акумуляція
фінансових ресурсів для капіталізації інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств; роз-
поділ фінансових ресурсів на реалізацію інноваційних
проектів. Створення даного посередника забезпечить:
формування інформаційного фонду сільськогоспо-
дарських інновацій, в якому будуть акумульовані
підприємства, які впроваджують інноваційну діяльність
та результати реалізації тих чи інших інновацій на
підприємстві, проблемні питання інноваційної діяль-
ності та шляхи їх подолання, а також статистичний

облік інноваційної діяльності у сільському госпо-
дарстві.

Зважаючи, що розвиток економічного потенціа-
лу сільського господарства України, частиною якого
є інноваційна діяльність суб'єктів господарювання,
знаходиться у площині загальнодержавних інтересів,
вважаємо необхідним створення інвестиційного аг-
рарного інноваційного банку (АІБ) зі спільною фор-
мою власності покласти на державу в особі Міністер-
ства аграрної політики та продовольства України,
провідні сільськогосподарські підприємства (у тому
числі агрохолдинги), комерційні банки, а також інсти-
тути спільного фінансування (ІСІ), якими є венчурні
фонди. Головними напрямами роботи АІБ повинні
бути: фінансова підтримка інноваційно-активних
підприємств; сприяння інноваційному розвитку
сільськогосподарських підприємств; залучення
фінансових ресурсів.

Найбільш перспективними завданнями у напрямі
фінансової підтримки інноваційно-активних підприємств
повинно бути:

— розрахунок оптимальної структури джерел фі-
нансування інноваційної діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств, який дозволить визначити доцільність
використання різних фінансових ресурсів;

— сприяння страхуванню інноваційної діяльності.
Варто зауважити, що відповідно до умов вітчизняного
законодавства, підприємництво є діяльністю на влас-
ний ризик, тому застосовувати примусові заходи їх по-
передження є на нашу думку не вірним. Вважаємо, що
страхування інноваційної діяльності повинно мати
перш за все заохочувальний характер. У разі відмови
від страхування інноваційної діяльності до сільсько-
господарського підприємства, яке зазнало збитків від
реалізації не застрахованого інноваційного проекту,
застосовують штрафні санкції АІБ, а саме: обов'язко-
ве страхування діяльності підприємства, підвищення
відсоткових ставок на 1,5% за користування фінансо-
вими ресурсами для реалізації наступних проектів, а
також повернення вартості страхування у фонд АІБ.
Застосування таких заходів сприятиме залученню інно-
ваційно-активних сільськогосподарських підприємств
до страхування діяльності, що дозволить знизити
фінансові ризики. Враховуючи незадовільний стан аг-
рострахування, вважаємо доцільним запровадити си-
стему страхування фінансових результатів від іннова-
ційної діяльності, що, по-перше, стимулюватиме впро-
вадження інновацій, а, по—друге, знизить ризики її
фінансування у сільському господарстві, що дозволить
збільшити обсяги фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності та залучить перспективні альтерна-
тивні джерела фінансування, які в свою чергу здатні
знизити фінансове навантаження на суб'єктів госпо-
дарської діяльності, зміцнивши рівень його фінансо-
вої стійкості та покращить ефективність аграрного сек-
тору України;

— допомога у пошуку оптимальних джерел фінан-
сування інноваційної діяльності в залежності від стадії
реалізації інноваційного проекту, його спеціалізації,
терміну окупності та форми власності;

— надання кредитних фінансових ресурсів за спро-
щеною схемою на вигідних умовах для всіх учасників.
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Розрахунок платежів за позиковими фінансовими ре-
сурсами повинен здійснюватися з врахуванням вироб-
ничого циклу сільськогосподарського підприємства,
спеціалізації виробництва та фази реалізації інновацій-
ного проекту і направлений на їх розподіл відповідно
отримання прибутку;

— допомога у пошуку інвестиційних або інших аль-
тернативних фінансових ресурсів, а також сприяння
виходу інноваційно-активного підприємства на ІРО.

Сприяння інноваційному розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств повинно досягатися шляхом ви-
конання наступних завдань:

1. Створення інформаційної бази аграрних інно-
вацій. Варто зауважити, що діагностика сучасного ста-
ну фінансування інноваційної діяльності суб'єктів гос-
подарювання дозволяє виявити тенденції й окреслити
існуючі проблеми, що дозволяє визначити напрями їх
подолання. Але відсутність повної інформації про
практичну реалізацію інноваційної діяльності у
сільському господарстві України значно перешкоджає
покращенню стану її фінансування, що в свою чергу
стримує процес комерціалізації інновацій та реалізації
інноваційного вектора розвитку сільського господар-
ства.

2. Створення інформаційної бази успішних іннова-
ційно-активних підприємств. Для сприяння залучення
сільськогосподарських підприємств до формування
інформаційної бази про стан, тенденції, проблеми та ре-
зультати інноваційної діяльності, пропонуємо збільшу-
вати термін надання кредитних ресурсів продовжувати
на строк від 0,6 р. до 1,5 р. у залежності від виду інно-
ваційної діяльності, стадії реалізації інноваційного про-
екту й досвіду роботи сільськогосподарського підприє-
мства.

3. Оцінка ризиків фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.

У напрямі накопичення грошових коштів для фінан-
сування інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, які акумулюватимуть державні фінансові
ресурси, фінансові ресурси комерційних банків, ліди-
руючих сільськогосподарських підприємств, приватно-
го сектора, домогосподарств, а також приватні та іно-
земні інвестиції, необхідно реалізувати ключові завдан-
ня даного вектора, а саме:

— акумулювання фінансових ресурсів з різних
джерел для фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств. Зважаючи на
низький рівень платоспроможності державного бю-

Рис. 2. Механізм активізації розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств

Розроблено автором.
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джету, необхідно сприяти залученню додаткових
фінансових ресурсів у АІБ для реалізації інноваційних
проектів у сільськогосподарських підприємствах. Тому
вважаємо за потрібне стимулювати залучення додат-
кових фінансових ресурсів від комерційних банків,
лізингових та страхових компаній, ІСІ (венчурних
фондів), приватних підприємств шляхом зменшення
суми податку на прибуток на 25% у разі інвестування
не менше 10% доходу зазначених підприємств у фонд
АІБ. Для передових сільськогосподарських підпри-
ємств та агрохолдингів використовувати дану норму
при інвестуванні 8% у фонд АІБ або не менше 20%
доходу у фінансування інноваційної діяльності у влас-
них підприємствах. Також з метою залучення інозем-
них фінансових ресурсів пропонуємо зменшити загаль-
ну суму оподатковуваних доходів підприємств-донорів
на 20% за умови їх інвестування рівної суми у АІБ або
фінансування інноваційної діяльності вітчизняних
сільськогосподарських підприємств на суму не менше
10% середньорічного неоподаткованого прибутку
підприємств протягом 5 років;

— проведення маркетингової політики зі сприяння
розповсюдженню інформації про сільськогосподарські
інновації, направленої на організацію круглих столів,
семінарів, конференцій із науковцями та підприємства-
ми з метою покращення якості їх співпраці. Для сприян-
ня злагодженню попиту та пропозиції на ринку агроінно-
вацій залучити досвід Німеччини в частині обміну ква-
ліфікованими кадрами між НДУ та сільськогосподарсь-
кими підприємствами. А також обмін кадрами між по-
чинаючими інноваційно-активними підприємствами га-
лузі з передовими агрохолдингами, тощо;

— сприяння залученню фінансових ресурсів домо-
господарств. Вважаємо, що участь АІБ у фонді гаран-
тування вкладів сприятиме покращенню залучення
фінансових ресурсів домогосподарству фінансуванні
інноваційної діяльності сільськогосподарських під-
приємств.

Варто зауважити, що участь сільськогосподарсь-
ких підприємств в АІБ забезпечує високий рівень до-
віри до господарюючих суб'єктів галузі перед парт-
нерами, зокрема інвесторами, кредиторами, лізин-
говими компаніями тощо, оскільки створює умови
прозорості усіх етапів інноваційної діяльності. Таким
чином, саме АІБ виступатиме гарантом цільового ви-
користання фінансових ресурсів на підприємстві,
контролюючи стан їх розпорядження, а також забез-
печить реалізацію регіональних інноваційних про-
ектів шляхом тісної кореляції їх учасників за допо-
могою залучення джерел фінансування, підпри-
ємств-партнерів, подолання бюрократичних пере-
шкод тощо.

Разом з тим, в умовах активної ринкової трансфор-
мації важливого значення для фінансування іннова-
ційної діяльності набуває фінансова стійкість суб'єктів
господарювання, оскільки вона має пряму залежність
із рентабельністю власного капіталу підприємства.
Тому погоджуємося з думкою Долгошеї Н.О., яка ак-
центує увагу на необхідності покращення стану рин-
кового середовища підприємств аграрного сектору,
стимулювання їх економічної активності, розвитку ре-
сурсного потенціалу, подолання технологічної відста-

лості виробництва [9, с. 31]. Варто зауважити, що ак-
тивізація ефективності інвестиційно-інноваційної мо-
делі розвитку аграрного сектору можливий лише за
умови якісної комплексної державної підтримки інно-
ваційної політики.

Звернемо увагу, що аграрний сектор є економічною
системою, яка не здатна до саморегулювання, відпові-
дно саме державна координація механізму діяльності
сільськогосподарських підприємств є необхідним еле-
ментом не лише його ефективного функціонування, а й
важелем інноваційного розвитку, який не можливий за
відсутності якісного фінансування. Державна підтрим-
ка повинна мати системний стратегічний ціленаправле-
ний характер, а не мати вигляд поодиноких імпульсних
надходжень, які здатні лише частково вирішити на-
слідки, спровоковані непрофесійним регулюванням аг-
рарного ринку.

Варто звернути увагу, що іноземні інвестори є пев-
ним лакмусовим папером для вітчизняної економіки
та його інноваційного потенціалу. Саме готовність
міжнародних інвесторів приймати участь у фінансу-
ванні інноваційної діяльності свідчить про перспек-
тивність даного проекту. Але в питанні залучення іно-
земних інвестицій є безліч проблем. Насамперед,
сільськогосподарське підприємство у переважній
більшості не може самостійно знайти іноземного інве-
стора. У свою чергу іноземні інвестори вважають не
лише інноваційну діяльність в аграрному секторі ве-
ликоризикованим об'єктом інвестицій, а й усю вітчиз-
няну економіку. Також нестабільність законодавства
та відверто руйнівні для інвестиційного клімату в
країні законодавчі ініціативи знижують привабливість
міжнародних партнерів.

Серед проблем фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств за рахунок
іноземного фінансування варто виокремити також і
офшорний статус їх переважної більшості [4], який по-
в'язаний в першу чергу з бажанням українських бізнес-
менів мінімізувати податкове навантаження, захисти-
ти й легалізувати власний капітал, що привносить ве-
ликий збиток АПК та національній економіці. Дослід-
ження даної проблеми та формування ефективного й
дієвого механізму її подолання потребує масштабної
незаангажованої й позбавленої лобістичних настроїв
практиків та науковців усіх галузей, оскільки пробле-
ма є актуальною для всіх секторів національної еко-
номіки. Ми вважаємо, що питання залучення інозем-
ного капіталу в процес фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств можна
вирішити шляхом створення відповідного фінансово-
го посередника, а саме АІБ, який виконуватиме регу-
ляторну функцію і сприятиме пошуку інвесторів у га-
лузь.

Фінансово-економічна система України, форму-
ючи фінансову, аграрну, інвестиційну та інноваційну
політику держави та визначаючи стратегічні вектори
його розвитку, за сприяння державної підтримки,
податкового стимулювання, інвестиційного клімату,
страхування, впливу міжнародної інтеграції, адаптації
міжнародного досвіду, кредитування, лізингу, венчур-
них фондів та АІБ забезпечує розвиток фінансуван-
ня інноваційної діяльності. Тому механізм активізації
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розвитку фінансування інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств (рис. 2) грун-
тується на їх ефективній взаємодії, на який вплива-
ють екзогенні та ендогенні фактори, методи, форми
та принципи фінансування, врахування та дотриман-
ня яких створює передумови інноваційного розвитку
сільського господарства і відповідно сталий розви-
ток економіки України.

Серед найбільш впливовіших ендогенних факторів,
які створюють передумови розвитку фінансування інно-
ваційної діяльності сільськогосподарських підприємств
варто назвати розмір, форму власності, рівень фінан-
сової стабільності та економічної безпеки підприємства,
а також досвід комерціалізації інновацій і наявність
власних інноваційних розробок. До екзогенних фак-
торів варто віднести політико-економічний стан країни,
стан аграрного сектора, розвиток фінансово-економі-
чної системи, рівень інноваційного розвитку сільського
господарства, зовнішньоекономічну політику країни
тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, виходячи із вище наведеного слідує, що
пріоритетними напрямами розвитку фінансування
інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств є: створення аграрного інноваційного
банку, підвищення рівня фінансової стійкості сіль-
ськогосподарських підприємств, використання аль-
тернативних джерел фінансування інноваційної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, зміцнення
державної підтримки фінансування інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств,
зміцнення страхового захисту інноваційної діяльності
сільськогосподарських підприємств, запровадження
моделі активізації та врахування механізму впливу
міжнародної інтеграції на розвиток фінансування ін-
новаційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані у
таких напрямах, як розробка механізму впровадження
моделі розвитку фінансування інноваційної діяльності
у практичну діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств, перспективи запровадження та забезпечення
ефективності діяльності АІБ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обов'язковим та взаємодоповнюючим елементом у

реалізації концепції сталого розвитку вітчизняної аграр-
ної системи господарювання є соціальна складова. Важ-
ливість урахування соціального аспекту визначається
теоретичними підходами й позитивною практикою еко-
номічного зростання значної кількості країн Західної
Європи — Німеччини, Франції, Швейцарії, Нідерландів
та інших. Саме у такій взаємодії можливим буде нове
спрямування розвитку аграрного сектора України на
засадах екологічних пріоритетів та соціально спрямо-
ваних й умотивованих механізмів їх практичного забез-
печення. Таке бачення дозволить, з одного боку, реа-
лізовувати екологічні принципи в аграрному середо-
вищі, з іншого боку, розвивати соціальну сферу в
сільській місцевості як необхідну з позицій відроджен-
ня українського села та переходу його на якісно новий
рівень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми та перспективи реалізації концепції ста-

лого розвитку суспільства в цілому та окремих секторів,
зокрема, в останні роки широко висвітлюються у пра-
цях іноземних та вітчизняних науковців. Вагомий вне-
сок у дослідження даного питання зробили О. Бороді-
на, З. Герасимчук, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Л. Мель-
ник, П. Олдак, В. Прадун, В. Трегобчук, О. Шубравсь-
ка, О. Віленчук, В. Русан, М. Щурик та ін. Незважаючи
на широкий перелік авторів, проблема забезпечення
сталого розвитку вітчизняного аграрного сектора оста-
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точно не вирішена, що зумовлює необхідність подаль-
ших досліджень у цьому напрямі. Особливо це стосуєть-
ся соціальних складових в екологічно збалансованому
розвитку аграрних відносин в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є окреслити складові соціальної інтег-

рації аграрного середовища в умовах сталого розвит-
ку.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Соціальні агроекологічні підходи слід реалізувати

в контексті загального усвідомлення значення біосфе-
ри як частини соціосфери. У відповідності до закону
незамінності фундаментальних факторів (В.Р. Вільямс)
лише біосфера може забезпечувати стійкість навколиш-
нього середовища й надалі ми переходимо до нової
оболонки Землі, що включає сучасні науково-інфор-
маційні складові, — закону ноосфери (В.І. Вернадсь-
кий). Виходячи з теоретичних обгрунтувань, соціальне
середовище характеризується окремими параметрами,
що формують його специфічність й пов'язані з осмис-
ленням причин взаємодії суспільства й природи; на сьо-
годні це — кооперація науки, релігії, громадської ду-
ховності, що дозволяє прогресивно розвиватися сусп-
ільству.

Важливо при цьому забезпечувати соціально-еко-
логічну рівновагу, оскільки сучасний цивілізаційний роз-
виток не може забезпечити стабільних умов існування
живому, в тому числі людині. За таких умов еволюція
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соціоприродних відносин обумовле-
на культурологічними змінами, зок-
рема це відображає система аграрно-
го господарювання (рис. 1).

Реалізація концепції сталого роз-
витку через аграрне середовище за
соціальним спрямуванням набуває
нового змісту в декількох аспектах,
які слід враховувати при формуванні
ефективних екологічних та соціаль-
но-економічних механізмів:

1) врахування особливостей сис-
теми аграрного господарювання, яка
в найбільшій мірі наближена до при-
родного середовища, задіює значну
кількість екологічних ресурсів до ос-
новних й додаткових господарських
процесів;

2)  соціальні відносини розвива-
ються в умовах сільської місцевості з
достатньо усталеними традиціями
(зокрема й господарськими), звичка-
ми, моральними устоями, що форму-
валися століттями.

У першому випадку йдеться про
перспективи підвищення значущості
та рівня природоохоронної діяль-
ності як з боку окремих аграріїв, так
і сільської громади в цілому. Окремі
аграрні товаровиробники в сьо-
годнішніх умовах потребують підви-
щення кваліфікації, перепідготовки
з питань інтегрування соціально-
екологічних аспектів у процеси гос-
подарювання. Підвищується також
значення громадської думки в прий-
нятті важливих рішень екологічно-
го спрямування. У відповідності до
зазначеного перспективи підвищен-
ня дієвості природоохоронних за-
ходів в сільській місцевості є знач-
ними. Обгрунтувати це слід на ос-
нові теоретичних підходів, згідно з
якими у соціосфері біотичні функції біосфери концеп-
туально модифікуються, наповнюються соціальним
змістом й виявляють себе в інших функціях, зокрема
управлінських. Відтворення керованої системи (біос-
фери в цілому та окремих її складових, зокрема по-
в'язаних з аграрним середовищем) залежить від
змістовності й успішної реалізації соціально-еконо-
мічних та соціально-екологічних стратегій, планів,
програм.

У другому випадку відображено соціально-історич-
ну сутність системи аграрного господарювання та
сільського побуту. Необхідність урахування такої скла-
дової доцільно визначити з позицій умотивованих мо-
ральних принципів й критеріїв, народної мудрості, дос-
віду попередніх поколінь.

Розвиток аграрних відносин за своєю сутністю на
сьогодні є активним процесом й включає різноспрямо-
вані взаємодії з навколишнім природним середовищем
та мотивує соціальну необхідність зазначеного. На ос-

нові проведеного нами аналізу слід виокремити такі
соціальні детермінанти екологічних взаємодій аграрно-
го та природного середовища:

— споживчі матеріальні цінності — необхідність по-
стійного відтворення агроекологічної системи з метою
забезпечення населення продуктами харчування в дос-
татній кількості та належної якості (продовольча без-
пека країни), відповідні галузі промисловості — сиро-
виною та іншими ресурсами;

— споживчі духовні цінності — виховання населен-
ня з позицій значущості навколишнього природного
середовища в цілому, зокрема в поєднанні з аграрним
господарюванням, що є чинником духовного розвитку
особистості й суспільства, подальшого зростання украї-
нської нації;

— аграрна політика виконує функції стратегічного
орієнтира, який дозволяє формувати позитивну динам-
іку розвитку аграрного сектора в економічному сере-
довищі України;
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Економічні цілі, соціальна необхідність розвитку 

аграрного середовища як компонентно- й 

функціонально складного  

Аграрна культура як методологічний інструментарій 

відображення соціально детермінованих підходів, 

вимог та бачень розвитку суспільства     

Аграрна політика відображає сукупність 

різнорівневих взаємовідносин, прийняття рішень, 

управлінських дій, перспектив прогресивного 

розвитку, зокрема екологічного    

Соціально-історичні складові розвитку сільської 
місцевості, формування аграрних відносин за 

ознаками  відповідності традиціям, устоям   

Екологічна відповідальність, сучасні екологічні 
механізми планування та ведення аграрного 

господарювання, відтворення агроекологічних циклів 

та природних процесів кругообігу    

Збалансоване ресурсне забезпечення аграрної  
системи – виробниче, інфраструктурне, соціальне, 

рекреаційне тощо   
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інформаційних технологій, поєднання інноваційного 

й традиційного в розвитку сільської місцевості  

Якісні пріоритети як сучасні форми споживчих 

переваг та євроінтеграційних змін в аграрному секторі 
економіки України  

Рис. 1. Складові соціальної інтеграції аграрного середовища
в умовах сталого розвитку

Побудовано автором.
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— долання екологічних проблем — відображає, з
одного боку, необхідність подальшого аграрного про-
цесу в Україні на засадах оновленої культури природо-
користування, з іншого боку, є лімітуючим фактором у
підвищенні рівня добробуту та здоров'я населення, що
виявляється у скороченні тривалості життя, збільшенні
кількості генетичних та інших небезпечних порушень;

— аграрна культура є тим сучасним інструментом
вітчизняного суспільства, що буде формувати нові соц-
іальні орієнтири у практичній аграрній діяльності, утвер-
дження необхідності виховання екологічно культурно-
го фахівця на основі принципів екологічної етики, еко-
логічної педагогіки, екологічної психології, екологічної
культури суспільства в цілому.

Практичну реалізацію екологічно збалансованого
розвитку вітчизняного сільського господарства та
відтворення довкілля із соціальних позицій доцільно
забезпечити, на нашу думку, ефективним поєднанням
двох принципів (табл. 1).

1) соціальної екологічної відповідальності;
2) соціальної екологічної умотивованості.
Екологічна відповідальність суспільства в розрізі

аграрного господарювання відображає ступінь його
екологічної зрілості у прийнятті тих чи інших рішень,
зокрема управлінських. Йдеться про загальне розумін-
ня незворотності техногенних процесів, усвідомлено
спрямованого навантаження на навколишнє природне
середовище у процесі аграрних перетворень, що відоб-
ражає об'єктивний хід розвитку аграрної цивілізації.
Одночасно важливими є компенсаційні механізми по-
м'якшення взаємодії в системі "аграрне-природне" се-
редовище за рахунок окремих видів екологічно спря-
мованих соціальних переваг. Йдеться про необхідність
підвищення екологічної культури всіх, хто прямо або
опосередковано залучений до аграрної сфери — аг-
раріїв, фахових спеціалістів, чиновників, управлінсько-
го персоналу, вихователів та педагогів закладів освіти
в сільській місцевості тощо. Важливим є урахування
діяльності громадських організацій, члени яких прово-
дять розгляд нагальних екологічних проблем на добро-
вільних засадах, пропонують свою допомогу в розробці
та прийнятті екологічно виважених рішень.

В основі екологічної умотивованості знаходяться як
матеріальні, так і духовні цінності суспільства в цілому
та кожного суб'єкта аграрного господарювання зокре-
ма. Це дозволить сформувати нові підходи до викорис-
тання природного середовища як такого, частиною яко-
го є сама людина, відповідно ступінь відповідальності
за окремі екологічні дії буде зростати. Пом'якшення
тиску суспільства на довкілля і зміни в самому суспіль-
стві дадуть можливість практично реалізувати правило
соціально-екологічної рівноваги на рівні відновлення
аграрного середовища.

Особливе місце в реформуванні аграрних відносин
на сьогоднішньому етапі розвитку аграрного сектора
економіки України повинна зайняти оновлена культура
як соціальний феномен — каталізатор людської актив-
ності, інтерактивна складова формування нової систе-
ми суспільних екологічних цінностей, ідеалів, підвищен-
ня творчого потенціалу та ін.

Аграрна культура за своєю сутністю є достатньо
багатогранною, оскільки включає різноманітні суспільні
явища та процеси, які, з одного боку, відображають
сільський уклад життя, любов до природи в різних її
виявах, з іншого боку, знаходить своє вираження у
формі використання загальних матеріальних й духов-
них благ, одночасно пов'язаних із розвитком аграрно-
го середовища в цілому та особистості, зокрема інфра-
структура сільської місцевості, складові професійної й
загальної трудової зайнятості, заклади освіти, культу-
ри, торгівлі, сфера дозвілля тощо (рис. 2).

У сучасних умовах розвитку сільської місцевості в
Україні як соціальної основи аграрного середовища
існує значна кількість проблем, які слід розглядати в
декількох аспектах, пов'язаних із використанням ре-
сурсів:

— по-перше, недостатнього ресурсного забезпечен-
ня — йдеться про недосконалу інфраструктуру, обме-
женість транспортного сполучення, інформаційних ко-
мунікацій, нераціональне використання енергетичних
ресурсів тощо;

— по-друге, необхідності ресурсного розширення
— значні можливості має сфера надання послуг як для
мешканців села через заклади торгівлі, культури, осві-

Екологічна відповідальність Екологічна умотивованість 

Доцільність 
   Необхідність удосконалення взаємодії аграрного й 

природного середовища з урахуванням зниження 

природно-ресурсного потенціалу (що встановлено й 

науково обґрунтовано) та перспективами відтворення 
аграрної цивілізації  

   Необхідність створення комунікаційних зв’язків та 

нових екологічних пріоритетів,  екологічних цінностей 

на засадах суспільної свідомості та самосвідомості  

Сьогоднішній стан 
   Законодавчо-нормативне, технічне  регулювання 

відповідності аграрної діяльності встановленим 
екологічним вимогам та нормативам. Існування 

відхилень зі сторони окремих суб’єктів аграрного 

господарювання у формі негативних екологічних дій 

та відповідних наслідків – забруднень, загрозливих 

екологічних ситуацій тощо   

   Недостатнє інформування населення про реальний 

екологічний стан та існуючі соціально-економічні 
проблеми в системі аграрного господарювання, 

нечітко окреслені перспективи подальшого розвитку 

породжують необізнаність та пасивність у прийнятті 
рішень   

Перспективи 

   Планування (моделювання) розвитку екологічно 

безпечного аграрного господарювання на основі 
дієвості національної стратегії сталого розвитку, 

регіональних програм, планів екологічного 

відродження депресивних територій  

   Посилення матеріальної та духовної зацікавленості 
суспільства в удосконаленні системи аграрного 

господарювання. Підвищення мотивів професійної 
діяльності та зайнятості сільського населення, 

зменшення рівня трудової міграції  

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика соціальних принципів "зацікавленості"
в розвитку аграрного господарювання
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ти, так і самими жителями, зокрема
у формі сільського туризму, ресто-
ранного бізнесу та інших сфер до-
даткової трудової діяльності;

— по-третє, важливості збалан-
сування у використанні тих чи інших
видів ресурсів у формах заощадли-
вості, повернення, відтворення,
оновлення, що дозволить знайти
нові соціальні резерви у практичній
реалізації концепції сталого розвит-
ку.

Значні перспективи ми пов'язує-
мо з розвитком інформаційних ко-
мунікацій як основи нових підходів
до удосконалення аграрного сере-
довища. Йдеться про необхідність
розширення інформаційно-комуні-
каційних зв'язків у системі аграрно-
го господарювання — налагоджен-
ня ділових фінансових та бізнес-
контактів, торгових потоків, зокре-
ма ефективного збутову сільсько-
господарської продукції та сирови-
ни тощо.

Сучасні інформаційні техно-
логії, зокрема інтернет-ресурси є
важливими й у іншому спрямуванні
— інноваційному розвитку соціаль-
ної сфери сільської місцевості, що
дозволить сільській молоді та лю-
дям працездатного віку відчути "по-
зитиви" сучасних глобалізаційних
процесів, які не залежать від конк-
ретного місця проживання. Це,
відповідно, сприятиме вирішенню
таких необхідних завдань для від-
родження українського села, підви-
щення його суспільної значущості
як активізація трудової діяльності,
насамперед за рахунок аграрної як
основної, так і доповнюючих видів
— комерційної роботи, розробки
бізнес-проектів, соціальної й екологічної реклами, ба-
гатогранної реалізації професійного й творчого потен-
ціалу сільського населення, зниження трудової міграції
до великих міст, за кордон тощо, що, у свою чергу, доз-
волить суттєво підвищити трудовий потенціал аграрно-
го сектора економіки України.

Перспективи сталого розвитку вітчизняної системи
аграрного господарювання доцільно пов'язати також з
новим суспільним баченням категорії "якість" як інди-
катора соціальної необхідності й екологічної доскона-
лості. Якість відображає відповідність соціально-куль-
турним, етичним, естетичним потребам населення,
свідчить про соціально-економічний розвиток держави
та прогресивні соціальні пріоритети. Якість є одночас-
но метою і засобом реалізації відповідних принципів,
за розповсюдженістю в аграрному середовищі вона
охоплює сферу виробництва сільськогосподарської
продукції й продовольчої сировини, надання послуг, по-
бутові умови. Зазначене корелює із загальним правом

населення України на якісні та безпечні харчові продук-
ти, питну воду, чисте довкілля, сприятливе життєве се-
редовище.

Чітко відслідковується необхідність формування
дієвих важелів удосконалення загальної ситуації на рівні
вітчизняного аграрного сектора та його подальшого
соціального розвитку в контексті одержання якісного й
безпечного аграрного продукту. Нормативно-правови-
ми актами в Україні встановлено обов'язкові для вико-
нання всіма суб'єктами господарювання, зокрема аграр-
ного, вимоги до параметрів якості, безпеки, відповід-
ності нормам й правилам. Таке завдання потребує но-
вих підходів та різностороннього бачення якісних пріо-
ритетів в аграрній сфері, оптимальне поєднання різних
складових дозволить отримати комплексний соціально-
економічний та екологічний результат.

Стратегічними цілями й тактичними діями щодо
управління якістю в системі аграрного господарюван-
ня, на нашу думку, слід визначити такі:
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Рис. 2. Соціальні складові удосконалення культури
аграрних відносин

Побудовано автором.
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— підвищення рівня якості аграрного продукту як су-
купно сформованого, технічно забезпеченого у відповід-
ності до нормативно регламентованих суспільних вимог;

— суттєве розширення сфери надання послуг у
сільській місцевості, зокрема екологічного спрямуван-
ня в різних формах з одночасним створенням нових
робочих місць;

— забезпечення конкурентоспроможності аграрної
продукції / послуг як на внутрішньому, так і на зовнішніх
ринках;

— зростання інвестиційної привабливості системи
вітчизняного аграрного сектора повинно базуватись на
показниках стабільності та взаємовигідних партнерсь-
ких відносин;

— суттєве підвищення рівня доходів та якості жит-
тя сільського населення, зростання привабливості
сільської місцевості й сільського побуту за оновленими
соціальними показниками.

Аграрне середовище за своєю сутністю є достат-
ньо складним з погляду забезпечення, управління та
відтворення якісних параметрів (рис. 3). Пояснити це
можна виходячи із особливостей структури та функ-
ціонування вітчизняних аграрних підприємств як
суб'єктів господарювання, взаємозалежності значної
кількості параметрів розвитку соціальних відносин у
сільській місцевості. По-перше, процес формування
сукупного аграрного продукту здійснюється під впли-
вом значної кількості контрольованих та неконтро-
льованих (об'єктивно та суб'єктивно) чинників, що зу-
мовлено поєднанням організаційних, соціальних, тех-
ногенних й природних елементів. По-друге, недо-
сконалою у вітчизняному аграрному секторі є систе-
ма метрологічного регулювання, стандартизованого
забезпечення та нормування показників якості аграр-
ної продукції. Це впливає на розвиток міжнародної
торгівлі, адже комерційний успіх окремого підприє-

Рис. 3. Перспективні параметри формування "соціальної якості"
в аграрному середовищі

Побудовано автором.
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мства на зовнішньому ринку значною мірою залежить
від того, наскільки продукція або послуги технічно ре-
гулюються у відповідності до діючих норм, стан-
дартів, систем управління якістю та безпечністю, зок-
рема екологічною. По-третє, соціальне середовище
в сільській місцевості формується на основі держав-
ного забезпечення окремих соціально необхідних
закладів охорони здоров'я, закладів освіти, культу-
ри, ситуативного поєднання матеріальних та мораль-
них цінностей сільської громади, індивідуальних мож-
ливостей сільських мешканців у створенні етнічного
побутового середовища та життєвого простору в ціло-
му.

Одночасно важливим є розроблення місцевих про-
грам сталого розвитку, збалансованого природокори-
стування у просторово й територіально визначених ме-
жах, дієвість таких процесів значно посилиться у випад-
ку сприйняття їх сільською громадою як соціально не-
обхідних.

Одним із аспектів підвищення соціальної відпо-
відальності в системі розвитку аграрних відносин в Ук-
раїні є колективне розуміння необхідності посилення
вимог, оціночних критеріїв (у різних формах та із зас-
тосуванням сучасних дієвих механізмів управління)
щодо якості та безпечності сільськогосподарської про-
дукції, відповідність якої на сьогодні не завжди підтвер-
джується або в окремих випадках навіть не контро-
люється. Йдеться про необхідність удосконалення со-
ціальних підходів щодо забезпечення якісних пара-
метрів за такими спрямуваннями:

— виробництво "масової" аграрної продукції
прийнятного рівня якості та безпечності з метою но-
вих підходів до реалізації продовольчої безпеки краї-
ни не лише у кількісному еквіваленті фізіологічних
норм харчування, але й за якісними показниками, що
дозволить суттєво знизити рівень аліментарно-залеж-
них захворювань й покращити індивідуальне здоро-
в'я людини як важливу складову здоров'я нації. До-
повненням до зазначеного є необхідність формуван-
ня нової культури харчування населення України на
основі соціальної значущості якості та безпеки хар-
чування;

— аграрне виробництво та розширення ринкових
пропозицій вітчизняної екологічно чистої / органічної
продукції як більш досконалої з позицій споживчих пе-
реваг, що дозволить використовувати її для дитячого
харчування, для харчування дорослого населення за
цільовим призначенням — дієтичного, загальнооздо-
ровчого, лікувально-профілактичного. Система органі-
чного аграрного господарювання буде одночасно ви-
конувати важливі екологічні завдання — відтворювати
аграрні ландшафти в екологічно збалансованому спря-
муванні, наближувати їх до природних екосистем, адже
використання хімічних токсичних речовин суттєво об-
межено за рахунок застосування добрив та інших за-
собів природного походження;

— підвищення соціально-економічних стимулів для
вдосконалення вітчизняної системи аграрного госпо-
дарювання за якісними як сукупно пріоритетними напря-
мами з урахуванням підприємницьких потреб та одно-
часною реалізацією культурних та загальнонаціональ-
них цінностей. Посилення дієвості державного управ-

лінського впливу, механізмів державного регулювання,
зокрема стратегічного планування, цілі та засоби якого
є ключовою складовою державної аграрної політики.
Розширення використання регіональних важелів у фор-
муванні дієвих способів реалізації концепції сталого
розвитку, посилення регіонального підходу з обгрунту-
ванням інституціональних особливостей окремих сіль-
ськогосподарських регіонів.

На основі проведеного дослідження доцільно зро-
бити висновок щодо важливості формування нових
соціальних підходів до системи регулювання різнос-
прямованих процесів у аграрному середовищі з ура-
хуванням соціально інтегрованих принципів екологі-
чного управління різних складових аграрного наван-
таження на довкілля. Перспективи соціальної реалі-
зації національної концепції сталого розвитку Украї-
ни щодо аграрного сектора економіки слід розгля-
дати з позицій нового розуміння використання ре-
сурсів — природних, інформаційних, комунікаційних
тощо, ефективного поєднання різних механізмів у
системі агроекологічного управління з метою збалан-
сування економічних цілей, соціальних потреб та еко-
логічної відповідальності.
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Питання конкурентоспроможності є одним з найак-
туальніших у процесі діяльності банків. Загострення
конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому
ринках спонукають керівників вітчизняних компаній ос-
воювати нові, сучасні методи та інструменти управлін-
ня. За таких умов якість продукції більше не є конку-
рентною перевагою, вона стає необхідною умовою ви-
живання. Конкуренція ж переходить з рівня продукції
(ціни, характеристик) на рівень репутації (довіри, виго-
ди, очікувань, підходів до роботи). Соціально-позитив-
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ний імідж і репутація банківської установи сьогодні ста-
ли так само важливі, як і його фінансовий стан, що яск-
раво проявилось під дією процесів викликаних світовою
фінансовою кризою.

Таким чином, як в науковому, так і в практичному
відношенні існує неперервна необхідність комплексно-
го дослідження теоретичних і методологічних проблем,
пов'язаних з конкуренцією в банківському секторі.

Питаннями взаємозалежності конкурентоспромож-
ності та репутаційного капіталу суб'єктів господарюван-

INFLUENCE OF THE LEVEL OF REPUTATION CAPITAL ON THE BANK'S COMPETITIVNESS
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ня займались Г. Девіс, Г. Даулінг, Ч. Дж. Фомбрун, І. Ре-
шетнікова, В. Астреліна та інші.

Детальний аналіз досліджуваної тематики дозволяє
заключити, що позитивна ділова репутація суб'єкта гос-
подарювання здатна сприяти нарощенню репутаційно-
го капіталу, який в свою чергу сприятиме підвищенню
його конкурентоспроможності за рахунок створення
стійких конкурентних переваг.

Серед основних конкурентних переваг, що отримують
банки з високим рівнем репутаційного капіталу будуть:

— можливість стабільного ведення бізнесу;
— оповіщення клієнтів про "якість" продуктів і по-

слуг банку;

— можливість встановлювати ціни на товари та по-
слуги;

— залучення кращих трудових ресурсів; поліпшен-
ня доступу до ринків капіталу;

— залучення інвесторів, створення бар'єру для вхо-
ду на ринок банківських послуг для конкурентів [2].

У той же час низький рівень репутаційного капіта-
лу банку чи його негативна ділова репутація призво-
дять до виникнення репутаційного ризику, що є дуже
небезпечним для діяльності банків, оскільки може при-
звести до настання інших видів ризиків, зокрема це
ризик ліквідності, який є одним з найнебезпечніших
для банків.

Рис. 1. Можливості впливу репутаційного капіталу
на конкурентоздатність банку

Джерело: [1].

№ 

п/п 
Назва банку 

WACC, 

% 

1 ПРИВАТБАНК 16,79 

2 ОЩАДБАНК 16,97 

3 УКРЕКСІМБАНК 17,12 

4 ДЕЛЬТА БАНК 18,31 

5 ПРОМІНВЕСТБАНК 17,53 

Таблиця 1. Середньозважена вартість капіталу банків, що діють в Україні станом
на 01.07.2014 р.

Розраховано на основі статистичних даних НБУ та даних з офіційних сайтів банків.
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Проте головною особливістю високого рівня репу-
таційного капіталу є його здатність впливати на рівень
капіталізації банку, що на думку багатьох дослідників,
є головним для забезпечення стійкості вітчизнах банкі-
вських установ [3].

З точки зору необхідності додаткової капіталі-
зації, основною конкурентною перевагою, що забез-
печує високий рівень репутаційного капіталу, буде
можливість встановлювати бажаний рівень цін, що
відповідно для банків означатиме здешевлення капі-
талу.

У міжнародній практиці фінансової діяльності, вар-
тість капіталу банку рекомендується розраховувати на
основі використання так званої моделі середньозваже-
ної вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital
= WACC) (1):

 (1),

де К
вк

 — очікувана ставка вартості власного капіта-
лу;

ВК — сума власного капіталу;
К — сукупний капітал;
S — ставка податку на прибуток;
К

пк
 — очікувана ставка вартості залученого і пози-

ченого капіталу;
ПК — сума залученого і позиченого капіталу.
Середньозважена вартість капіталу характеризує

середню дохідність, яку очікують власники чи учасни-
ки, вкладаючи кошти в банк. Вона залежить від струк-
тури капіталу, а також ціни залучення капіталу від влас-
ників і кредиторів. Головна проблема, з якою стикають-
ся фінансисти при застосуванні моделі WACC, полягає
у визначенні ціни залучення власного капіталу, зокре-
ма значення очікуваної ставки вартості власного капі-
талу [4].

Незважаючи на складність обрахунку моделі через
неточність у визначеннях очікуваної ставки вартості
власного капіталу, вона є яскравим прикладом того, як
репутаційний капітал банку впливає на вартість капіта-
лу.

Зокрема, розрахувавши даний показник для
найбільших банків за рейтингом Національного
банку України (табл. 1), можна побачити, що се-
редньозважена вартість капіталу для ДЕЛЬТАБАН-
КУ є значно вищою, ніж у інших банків, що можна
пояснити суспільно-політичною ситуацією в країні
та негативними настроями населення у зв'язку з
цим.

Таким чином, існує необхідність створення інтег-
рального показника рівня репутаційного капіталу для
банків, що дасть змогу підвищити якість управління кон-
курентоспроможністю банківських установ та знизить
ряд ризиків, що виникають під час функціонування
банків, а також продовження досліджень у даному на-
прямі.

Література:
1. Reputation Capital Ukraine: Создание стоимо-

сти на основе Вашей корпоративной репутации
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.reputationcapital.org/files/uploaded/RI_Cli-
ent_Rus_short.pdf

2. Куценко К.В. Репутаційний капітал та його вплив
на конкурентоспроможність банків // Вісник Універ-
ситету банківської справи Національного банку Украї-
ни. — 2012. — № 3. — C. 173—176.

3. Горячук В.Ф., Панков А.В., Козлов П.П. Капіта-
лізація як механізм підвищення конкурентоспромож-
ності території // Бізнес Інформ. — 2012. — №11. —
C. 83—86.

4. Герасимович А.М. Оцінка вартості капіталу/
А.М. Герасимович, В.В. Бондаренко// Вісник ЖДТУ.
— 2008. — № 3 (45). — C. 254—257.

5. НБУ: Дані фінансової звітності банків України
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:   http://
www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?-
cat_id=64097

6. Приватбанк [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://privatbank.ua/

7. ОЩАДБАНК [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.oschadnybank.com/ua/

8. УКРЕКСІМБАНК[Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.eximb.com/

9.  ДЕЛЬТА БАНК [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://deltabank.com.ua

10. ПРОМІНВЕСТБАНК [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.pib.com.ua

References:
1. The official site of Reputation Capital Ukraine,

"Value creation based on your corporate reputation",
available at: http://www.reputationcapital.org/files/
uploaded/RI_Client_Rus_short.pdf (Accessed 06 August
2014)

2. Kutsenko, K.V. (2012), "Reputational capital and its
influence on competitiveness of banks", Visnyk of
University of Banking of the National Bank of Ukraine, vol.
3, pp. 173—176.

3. Goryachuk, V.F Pankov, A.V. Kozlov, P.P. (2012),
"Capitalization like a mechanism of uprising competi-
tiveness of territory", Business Inform, vol. 11, pp. 83—
86.

4.  Gerasymovych, A.M. Bondarenko, V.V. (2008),
"Evaluation of capital's value", Visnyk JDTU, vol. 3 (45),
pp. 254—257.

5. The official site of NBU (2014), "Data of financial
statements of banks of Ukraine",available at:  http://
www.bank.gov.ua/control/uk/publish/catego-
ry?cat_id=64097 (Accessed 13 August 2014).

6. The official site of Privatbank , available at: http:/
/privatbank.ua/ (Accessed 12 August 2014).

7. The official site of OSCHADBANK, available at:
http://www.oschadnybank.com/ua/ (Accessed 13
August 2014).

8. The official site of UKREXIMBANK, available
at: http://www.eximb.com/ (Accessed 13 August
2014).

9.  The official site of DEL'TA BANK, available
at: http://deltabank.com.ua (Accessed 13 August
2014).

10. The official site of PROMINVESTBANK, avai-
lable at: http://www.pib.com.ua (Accessed 13 August
2014).
Стаття надійшла до редакції 14.08.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201472

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах світового розвитку актуальності набу-

ває дослідження зовнішньоекономічної діяльності регіонів. Це
пов'язано з необхідністю забезпечувати розвиток економічно-
го потенціалу регіонів та збільшення їх участі у міжнародних про-
цесах. Зовнішньоекономічна діяльність відкриває нові можли-
вості для регіонів та країни в цілому, що позначається на зрос-
танні її конкурентоспроможності на світовому ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основ та розробці методики аналізу зовніш-
ньоекономічної діяльності присвячені праці І. Артеменко, І. Аме-
ліної, М. Барановської, В. Гончаренко, А. Румянцева, Ю. Коза-
ка, Н. Логвіновой, Н. Тюріна, О. Шкурупія та ін. [1—5]. Проте
окремої уваги заслуговує аналіз зовнішньоекономічної діяль-
ності регіонів України.
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У статті досліджується динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності ре-
гіонів України на сучасному етапі світового розвитку. Проаналізовано показники обсягу та інтен-
сивності міжнародної торгівлі регіонів України. До показників обсягу було віднесено обсяги
експорту, імпорту, зовнішньоторгівельного балансу та зовнішньої торгівлі, до показників інтен-
сивності: експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти. Проаналізовано загальний рівень
активності зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Виявлено значні відмінності у
міжнародній торгівлі товарами та послугами як в регіональному розрізі так і на загальнонаціо-
нальному рівні. Здійснено групування регіонів України відповідно до рівня їх залежності від
зовнішньої торгівлі. Досліджено основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності
регіонів України в глобальному контексті. Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на
динаміку обсягів вітчизняного імпорту та експорту.

The article investigates the dynamics of the main indicators of foreign economic activity of regions
of Ukraine at the present stage of world development. The indicators of volume and intensity of
international trade of regions of Ukraine are detailed analyzed. The volume indicators include exports,
imports, trade balance of foreign trade and foreign trade volume of trade. The intensity indicators
include export quota, import quota and the quota of foreign trade turnover. The overall assessment
of the level of activity of foreign economic activities of the regions of Ukraine was analyzed. Significant
differences in international trade in goods and services as in the regions and at the national level
were found. According to the level dependence on foreign trade was formed groups of regions. The
main trends in the development of foreign economic activities of the regions of Ukraine in modern
global context were formulated. Іmpact of the global financial crisis on the domestic dynamics of
imports and exports was analyzed.

Ключові слова: регіон, зовнішньоекономічна діяльність, показники обсягів та інтенсивності, імпорт,
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є аналіз динаміки показників зовнішньо-

економічної діяльності регіонів України та визначення основ-
них тенденцій їх розвитку. Основними завданнями досліджен-
ня є аналіз показників обсягів та інтенсивності міжнародної
торгівлі регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними показниками обсягу міжнародної торгівлі є об-

сяги експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту та зов-
нішньоекономічного сальдо. Аналіз їх абсолютних значень
здійснювався з 2006 по 2013 рр. з метою дослідження основ-
них тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регі-
онів України [6].

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг експорту товарів Украї-
ни зростав і становив 38367,7 і 66967,3 млн дол. США відповід-
но, у 2009 році відбулось його зниження до 39695,7, з 2010 по
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2012 рр. — зростання до 68809,8, а у 2013 році — зниження до
63312,0. У 2006 році найбільший обсяг експорту товарів відміче-
но у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській об-
ластях та м. Києві. Станом на 2013 рік найбільший обсяг експор-
ту товарів відмічено у Донецькій (12408,2 млн дол. США), Дніпро-
петровській (9795,3), Запорізькій (3678,5), Луганській (3544),
Полтавській (2654,6) областях та м. Києві (12341,5). У 2006 році
найменший обсяг експорту товарів відмічено у Тернопільській,
Чернівецькій, Кіровоградській областях та м. Севастополі. З 2010
по 2013 рр. областями з найменшим показником експорту були
Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та м. Севастополь.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг експорту послуг Ук-
раїни зростав і становив 7505,5 і 11741,3 млн дол. США відпо-
відно, у 2009 році — знизився до 9598,3, а з 2010 по 2013 зріс
до значення 14509,2. У 2006—2008 рр. найбільші показники
експорту послуг спостерігались у Дніпропетровській, До-
нецькій, Одеській областях та м. Києві. У 2010—2013 рр. до
областей-лідерів долучається Харківська область, за цей пер-
іод також відмічається поступове зростання цих показників. У
2006 р. найменші показники експорту послуг спостерігались у
Житомирській (5,9 млн дол. США), Тернопільській (6,5), Чер-
каській (6,6), Чернівецькій (1,9), Чернігівській (3,8) областях, а
у 2013 — у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій та
Чернігівській.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг імпорту товарів України
зростав і становив 45034,5 і 85535,3 млн дол. США відповідно,
у 2009 році знизився до 45433,1, з 2010 до 2012 року зріс до
84658,1, а у 2013 році відбулось скорочення до 76964,0. У 2006
році найвищі показники імпорту товарів відмічено у Дніпропет-
ровській, Донецькій, Запорізькій областях та м. Києві. Станом
на 2013 рік значення даного показника становили Дніпропет-
ровська область — 5346,5, Донецька — 4053,8, Київська —
4734,8, Одеська — 3438,6, м. Київ 26672,9. У 2006—2008 рр.
найнижчі показники імпорту товарів були у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі. У період
з 2010 по 2013 роки областями з найнижчим значенням імпорту
товарів залишались Кіровоградська, Херсонська, Чернівецькій
області та м. Севастополь.

З 2006 по 2008 рр. загальний обсяг імпорту послуг України
зріс з 3812,4 до 6468 млн дол. США, у 2009 році знизився до
5173,5, а з 2010 по 2013 роки зростав і становив 7649,3. У 2006—
2008 рр. найбільший обсяг імпорту послуг спостерігався у
Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській областях
та м. Києві. З 2010 по 2013 рік лідерами за імпортом послуг були
Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська області та м.
Київ. З 2006 по 2008 рр. найменший обсяг імпорту послуг було
відмічено у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У 2012—
2013 рр. низькі показники спостерігались у Житомирській, Хер-
сонській та Чернівецькій областях та м. Києві.

З 2006 по 2008 рр. загальне сальдо зовнішньої торгівлі то-
варами було від'ємним і складало -6666,8 та -18568 млн дол.
США відповідно. У 2009 році воно дорівнювало -5737, а з 2010
по 2012 роки знову відбувалось його зростання до -15848,2, у
2013 році його значення було на рівні -13651,9. З 2006 по 2007
рр. найбільші показники сальдо зовнішньої торгівлі товарами
були у Дніпропетровській, Донецькій і Кіровоградській облас-
тях. А у 2013 році у Дніпропетровській (4448,8), Донецькій
(8354,4), Запорізькій (1918,6), Луганській (1694,1), Полтавській
(1543) областях. Найвищі від'ємні показники сальдо зовнішньої
торгівлі товарами у 2006 році спостерігались у Київській,
Одеській областях і м. Києві. У 2013 р. у Київській (-2761),
Львівській (-1364,2), Одеській (-1810,2) областях та м. Києві (-
14331,3).

З 2006 по 2008 рік загальне сальдо зовнішньої торгівлі по-
слугами України зростало з 3693,1 до 5273,3 млн дол. США, у
2009 році відбулось зниження до 4424,8, до 2011 року знову
зростання до рівня 7557, у 2012 зниження до 6821,3, а у 2013
незначне зростання до 6859,9. З 2006 по 2010 рр. найвищі по-
казники сальдо зовнішньої торгівлі послугами зафіксовано у
АРК, Одеській областях та м. Києві. А у 2013 р. найвищій рівень
даного показника було відмічено у АРК (445,8), Одеській об-
ласті (908,1) та м. Києві (741,6). Найвищі від'ємні показники саль-
до зовнішньої торгівлі послугами у 2006 році відмічено у Дніпро-
петровській, Сумській, Харківській областях, у 2012 — у Дніпро-
петровській (-42,7) та Полтавській (-118,6).

Зовнішньоторговельний оборот товарів України з 2006
по 2008 рік зріс з 83402,2 до 152502,61 млн дол. США, у
2009 році знизився до 85128,8, до 2012 року зріс до 153467,9
, а у 2013 році відбулось зниження до 140276. Найвищі по-
казники зовнішньоторговельного обороту товарів з 2006 по
2013 рр. спостерігались у Дніпропетровській, Донецькій
областях та м. Києві. Найнижчі показники зовнішньоторго-
вельного обороту товарів з 2006 по 2009 роки були у Кіро-
воградській, Тернопільській, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі. Станом на 2013 рік низькі показники зовнішньо-
торговельного обороту товарів відмічено у Тернопільській
(714,8), Херсонській (643,7), Чернівецькій (283,4) областях
та м. Севастополі (203,2).

Зовнішньоторговельний оборот послуг України з 2006 по
2008 рр. зріс з 3693,1 до 18209,2 млн дол. США, у 2009 році
знизився до 14771,9, з 2010 року знову почав зростати і у 2013
році становив 22158,5. Найвищі показники зовнішньоторговель-
ного обороту послуг у 2006—2007 рр. були у Донецькій,
Одеській областях та м. Києві. У 2013 р. лідерами за цим показ-
ником стали Дніпропетровська (1047 млн дол. США), Донецька
(1217), Одеська (1423,7) області та м. Київ (6883,7). Найнижчі
показники зовнішньоторговельного обороту послуг у 2006—
2007 рр. спостерігались у Житомирській, Кіровоградській,
Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській об-

Рис. 1. Експортна квота товарів за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)
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ластях. У 2013 році значним відставанням відзначилась Черні-
вецька область.

Основними показниками інтенсивності міжнародної торгівлі
є експортна квота, імпортна квота та зовнішньоторговельна кво-
та. Аналіз їх абсолютних значень здійснювався з 2006 по 2011
рр. з метою дослідження основних тенденцій розвитку зовніш-
ньоекономічної діяльності регіонів України [6].

Експортна квота товарів в Україні з 2006 по 2011 рік відрізня-
лась значним коливанням значень: 2006 р. — 46%, 2007 р. —
34,5%, 2008 р. — 37,2, 2009 р. — 33,8%, 2010 р. — 37,7%,
2011 р. — 41,8% (рис. 1).

Найбільше значення експортної квоти по товарам у 2006
році було у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Мико-
лаївській, Полтавській областях, у 2011 рр. у Дніпропет-
ровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій та Луганській
областях. Найнижчі значення експортної квоти по товарам у
2006 році зафіксовано у Волинській, Київській, Одеській,
Харківській областях та м. Києві. У 2011 р. — у АРК, Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі.

Експортна квота послуг в Україні у 2006 році було 10,98%,
з 2007 по 2008 рр. вона знизилась до 6,5%, а з 2009 по 2011 рр.
зросла до 8,44% (рис. 2).

Найбільше значення експортної квоти по послугам у 2006
р. відмічено у АРК, Миколаївській, Одеській областях, м. Києві,
м. Севастополі. У 2011 р. у АРК, Київській, Миколаївській,
Одеській областях, м. Києві та м. Севастополі. Найнижчі зна-
чення експортної квоти по послугам у 2006 році у Житомирській,
Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. У 2011 р. —
у Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та
Чернігівській областях.

Загальне значення імпортної квоти товарів по Україні у 2006
році становило 65,9%, до 2009 року знизилось до 38,8%, а до
2011 року знову зросло до 50,5% (рис. 3).

 Високі значення імпортної квоти по товарам у 2006 р. заф-
іксовано у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, За-
порізькій, Київській областях та м. Києві. У 2011 р. — у Закар-
патській, Київській, Львівській, Одеській областях та м. Києві.
Низькі значення імпортної квоти по товарам у 2006 р. були у
АРК, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Тер-
нопільській областях та м. Севастополі. У 2011 р. — у Вінницькій,
Кіровоградській, Херсонській, Чернівецькій області та м. Сева-
стополі.

Загальне значення імпортної квоти послуг у 2006 р. зафік-
совано на рівні 5,58%, у 2007 році зниження до 3,49, до 2009 р.
зростання до 4,41, а до 2011 р. зниження до 3,8% (рис. 4).

Високий рівень імпортної квоти по послугам у 2006 р.
був у Вінницькій, Одеській, Сумській областях, м. Києві та м. Се-
вастополі. У 2011 р. — у Дніпропетровській, Київській, Одеській,
Сумській, Харківській областях та м. Києві. Низький рівень імпор-
тної квоти по послугам у 2006 році був у АРК, Житомирській,
Кіровоградській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У
2011 р. — у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Загальне значення зовнішньоторговельної квоти товарів у
2006 р. становило 61 %, у 2007 р. знизилось до 38,5, у 2008 р.
зросло до 42,4, у 2009 р. знизилось до 36,3, а до 2011 р. зросло
до 46,2% (рис. 5).

Високі значення зовнішньоторговельної квоти товарів у
2006 р. були у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій, Луганській областях та м. Києві. У 2011 р. — у До-
нецькій, Закарпатській, Запорізькій областях та м. Києві.

Рис. 2. Експортна квота послуг за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)

Рис. 3. Імпортна квота товарів за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)
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Низькі значення зовнішньоторговельної квоти товарів у 2006
р. були у АРК, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській об-
ластях та м. Севастополі, у 2011 р. — у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі.

Загальна зовнішньоторговельна квота по послугам у 2006
р. становила 8,3%, у 2007 р. знизилась до 4,9, а до 2011 р. зрос-
ла до 6,13% (рис. 6).

Найвищі значення зовнішньоторговельної квоти послуг у
2006—2011 рр. були у Одеській області, м. Києві та м. Севасто-
полі. Низькі значення зовнішньоторговельної квоти послуг у 2006
р. відмічено у Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Чер-
нівецькій та Чернігівській областях, у 2011 р. — у Житомирській,
Кіровоградській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій
областях.

На основі проведеного аналізу показників обсягу зовніш-
ньої торгівлі регіонів України за 2006—2013 роки можна зро-
бити висновок про значний вплив зовнішньоекономічної діяль-
ності на економіку країни в цілому та на економіку регіонів зок-
рема. Щодо ролі регіонів у сфері розвитку зовнішньої торгівлі,
то вона наступна. Зростаюча динаміка експорту товарів у Дніпро-
петровській, Донецькій, Запорізькій, Луганські, Полтавській об-
ластях та м. Києві, спадна — у Тернопільській, Херсонській, Чер-
нівецькій областях та м. Севастополі. Зростаюча динаміка екс-
порту послуг у Дніпропетровській, Донецькій, Київській,
Одеській, Харківській областях та м. Києві, спадна — у Кіровог-
радській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Зростаюча динаміка імпорту товарів у Дніпропетровській,
Донецькій, Київській, Одеській областях та м. Києві, спадна — у
Кіровоградській, Херсонській, Чернівецькій областях та м. Се-
вастополі. Зростаюча динаміка імпорту послуг у Дніпропет-

ровській, Донецькій, Київській, Одеській областях та м. Києві,
спадна — у Житомирській, Херсонській, Чернівецькій областях
та м. Севастополі.

Високе позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у
Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Пол-
тавській областях, високе негативне — у Київській, Львівській,
Одеській областях та м. Києві. Високе позитивне сальдо зовні-
шньої торгівлі послугами у АРК, Одеській області та м. Києві,
високе негативне — у Дніпропетровській та Полтавській облас-
тях.

Високий обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів у
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, низький —
у Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій
областях та м. Севастополі. Високий обсяг зовнішньоторговель-
ного обороту послуг у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській
областях та м. Києві, низький — у Кіровоградській, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях та м. Севастополі.

На основі проведеного аналізу показників інтенсивності зов-
нішньої торгівлі регіонів України за 2006—2011 роки можна
зробити наступні висновки: значення показника експортної квоти
товарів показує високий ступінь залучення до світової економі-
ки, показник експортної квоти товарів — низький; значення по-
казника імпортної квоти товарів показує високий ступінь імпор-
тної залежності, показник імпортної квоти послуг — низький;
значення зовнішньоторговельної квоти товарів свідчить про се-
редній рівень залежності від світової торгівлі, значення зовніш-
ньоторговельної квоти послуг — низький.

Щодо ролі регіонів України у інтенсивності зовнішньої
торгівлі, то вона наступна. Високий рівень експортної квоти то-
варів відмічено у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській,

Рис. 4. Імпортна квота послуг за регіонами України у 2006—2011 рр., (%)

Рис. 5. Зовнішньоторговельна квота товарів за регіонами України
у 2006—2011 рр., (%)
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Луганській та Запорізькій областях, низький — у АРК, Тер-
нопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Києві.
Високий рівень експортної квоти послуг зафіксована у АРК,
Київській, Миколаївській, Одеській областях, м. Києві та м. Се-
вастополі, низький — у Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій
та Чернігівській областях.

Високий рівень імпортної квоти по товарам був у Закар-
патській, Київській, Львівській, Одеській областях та м. Києві,
низький — у АРК, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській,
Чернівецькій областях та м. Севастополі. Високий рівень імпор-
тної квоти по послугам був у Дніпропетровській, Київській,
Одеській, Сумській, Харківській областях та м. Києві, низький
— у Житомирській, Кіровоградській, Тернопільській, Хер-
сонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Станом на 2006 р. на основі аналізу зовнішньоторговель-
ної квоти товарів до групи регіонів з високою залежністю від
зовнішньої торгівлі віднесено: Дніпропетровську, Волинську,
Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Лугансь-
ку, Миколаївську, Полтавську області та м. Київ, з низькою —
Тернопільську область, всі інші регіони — до групи регіонів з
середньою залежністю. У 2011 р. до групи регіонів з високою
залежністю відносяться Волинська, Дніпропетровська, Донець-
ка, Закарпатська, Запорізька, Луганська області та м. Київ, з
низькою — Херсонська, Чернівецька області та м. Севасто-
поль, всі інші регіони — до групи регіонів з середньою залеж-
ністю.

Станом на 2006 р. на основі аналізу зовнішньоторговель-
ної квоти послуг до групи регіонів з середньою залежністю від
зовнішньої торгівлі віднесено: Одеську область та м. Київ, всі
інші регіони — до групи регіонів з низькою залежністю. У 2011
р. всі регіони України віднесено до групи регіонів з низькою за-
лежністю.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного дослідження показ-

ників обсягів та інтенсивності зовнішньої торгівлі можна зроби-
ти загальний висновок про важливу роль зовнішньої торгівлі у
розвитку України та її регіонів. На розвиток зовнішньоекономі-
чної діяльності України та її регіонів вагомий вплив мають світові
тенденції розвитку, зокрема фінансово-економічні кризи.

Загальними тенденціями розвитку зовнішньоекономічної
торгівлі регіонів України є загальне перевищення імпорту над
експортом, більше абсолютне значення обсягів торгівлі товара-
ми ніж послугами, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товара-
ми, додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами. До світової
економіки регіони України у більшій мірі залучені торгівлею
товарами ніж послугами, слід відмітити високий ступінь імпорт-
ної залежності торгівлі товарами та низький ступінь імпортної
залежності торгівлі послугами. Зовнішня торгівля регіонів Ук-

раїни характеризується середньою залежністю у сфері торгівлі
товарами та низькою — у сфері торгівлі послугами.

З метою поліпшення ситуації у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності регіонів України необхідне підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняних товарів з метою заміщення імпор-
ту та активний розвиток сфери послуг як основи для подальшо-
го розвитку зовнішньої торгівлі. Крім цього більш детального
аналізу потребує дослідження структури зовнішньої торгівлі для
більш точної характеристики наведених тенденцій розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виявлення й аналізу проблем формування та функ-

ціонування систем бюджетування різних підприємств і
холдингових структур присвячено чимало досліджень.
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
БЮДЖЕТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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ANALYSIS MODEL CONSTRUCTION OF BUDGETING IN COMMERCIAL ENTERPRISES

У статті розглянуто моделі побудови систем бюджетування. Виділяють такі види моделей бюд-
жетування: "мозаїчне", скорочена модель, модель бюджетування товарно-матеріальних потоків,
модель, що реалізує лінійне планування на основі ключових вихідних показників, Profit-Target сис-
тема, бюджетування фінансових потоків, модель бюджетів "Звіту про прибутки і збитки", балансо-
ва модель бюджетів, індивідуальна модель комплексного бюджетування, універсальна бюджетна
модель, повної системи бюджетування на основі "Мастер-бюджету", функціонально-орієнтоване,
цільове бюджетування або програмно-цільове, проектно-орієнтоване, процесно-орієнтоване, бюд-
жетування за видами діяльності/ продуктами, інвестиційне, стратегічне. При аналізі даних систем,
можна стверджувати, що прослідковується тенденція переходу від класичного бюджетування руху
грошових коштів, звіту про прибутки та збитки за ЦФО, ЦФВ, МВВ, проектами, підрозділами, бізнес-
процесами до безбюджетних варіантів моделей, де здійснюється оцінка ефективності за певними
індивідуальними показниками (КРІ, тощо). Проблеми, які необхідно передбачати для створення
найбільш досконалої системи бюджетування, є такі: пов'язані з формуванням фінансової структу-
ри, розподілом грошових потоків і показників, визначаючих фінансовий результат; фокусуванням
лише на руху грошових коштів або тільки формування собівартості і прибутку, відсутність розподілу
на постійні та змінні витрати, включення інвестиційних витрат до операційної діяльності, не ув'язка
зі стратегією та КРІ, не ув'язка з системою мотивації, надлишкова деталізація статей, консолідація
бюджетів групи компаній без виключення внутрігрупових оборотів, необгрунтованість трансферт-
них цін і тарифів, відсутність багатосценарного підходу, делегування фінансовій службі планування
всіх бюджетів, надмірна централізація оперативних рішень, відсутність ковзного бюджетування;
перевантаженість звітності зайвою інформацією; відсутність індикаторів для виявлення "вузьких
місць"; досягнення оперативних цілей на шкоду досягненню стратегічних цілей тощо.

The article describes the model construction budgeting. There are the following types of budgeting
models: "mosaic", reduced models, budgeting inventory flow model that implements linear planning based
on key benchmarks, Profit-Target system, budgeting of cash flow, budget model "Profit and Loss" , balance
budgets model, individual model of comprehensive budgeting, universal budget model, comprehensive
budgeting system based on the "Master budget", performance-based budgeting, budgeting or software-
based, project-oriented, activity-based budgeting, budgeting activities / products , investment, strategic.
Doing the analysis of these systems, we should notice the evident tendency of transition from the
traditional budgeting cash flow, profit and loss for the CFA, TSFV, MVI, projects, departments, business
processes to beyond-budgeting model variants, where the evaluation of the effectiveness on certain
individual indicators (KPIs, etc.). The main problems, which appears in creation of the most perfect system
of budgeting are: organization of financial structure, the distribution of cash flows and performance
indicators; focus only on cash flow or just forming costs and profits, absence division into fixed and variable
costs, including investment costs for operational activity, not linking with strategy and KPIs, non-
availability linkage system of motivation, excessive detail articles, fiscal consolidation group companies
without exception intra group turnover, baselessness transfer pricing and tariffs, non-availability many
scenario approach, delegation of planning all budgets to Financial Services, excessive centralization of
operational decisions, non-availability of "rolling" budgeting; Reporting congestion reporting by
unnecessary information; non-availability of indicators to identify "bottlenecks"; achieving the operation
targets with loss of strategic goals, and etc.

Ключові слова: система бюджетування, модель бюджетування, Звіт про рух грошових коштів, звіт про
прибутки та збитки, ключові показники ефективності, мастер-бюджет, ЦФО, ЦФВ, проектно-орієнтоване
бюджетування, процесно-орієнтоване бюджетування, стратегічне та інвестиційне бюджетування.

Key words: system of budgeting, budgeting model, cash flow statement, profit and loss statement, key performance
indicators, master budget, CFA, TSFV, project-oriented budgeting, activity-based budgeting, strategic and investment
budgeting.

Разом з тим актуальна конкретизація та систематиза-
ція "вузьких місць" бюджетування в контексті вивчення
бюджетування як універсальної технології в системі уп-
равління фінансами.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Протягом останніх років теоретико-практичним
аспектам систем бюджетування присвячена значна
кількість публікацій. Вагомий внесок у дослідженні
процесу бюджетування зробили такі вітчизняні та за-
рубіжні науковці: Білик М.Д., Терещенко О.О.,
Хруцький В.Є., Мельник О.Г., Бримсон, Джеймс,
Джай К. Шим, Джойл Г. Сігел та інші. Найбільшу ува-
гу бюджетуванню приділяють зарубіжні вчені, тому
що значно більший досвід впровадження та функці-
онування бюджетування на іноземних підприєм-
ствах. Однак для дослідження практики побудови
системи бюджетування необхідно користуватися
практичними матеріалами, які використовують іно-
земні компанії, та їх досвід реалізації у вітчизняній
економіці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити особливості побудови

систем бюджетування та виявити уніфіковане коло
проблем, що дозволяють поліпшити модель бюдже-
тування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для традиційного бюджетування модель систе-

ми бюджетування залежить від фінансової структу-
ри. Аналіз показав, що в ряді випадків фінансова
структура формується формально або виключно як
довідник об'єктів бюджетування в повній відповід-
ності з організаційною структурою, і таким чином
виконує обмежені функції. Так, не правильно чи вза-
галі не визначається статус підрозділів як центрів
фінансової відповідальності, що не дозволяє вико-
ристовувати можливості бюджетування як технології
управління в повному обсязі, зокрема, будувати си-
стему мотивації відповідно до досягнутих фінансо-
вих результатів. У більш продвинутих концепціях
бюджетування модель бюджетування базується вже
не на фінансовій структурі, а в залежності від харак-
тристики потоків витрат. Так, наприклад, світова
холдингова будівельна компанія "Сіка" має таку
стандартизовану схему, за якою будується моделі
бюджетування в кожній країні,  де представлені
підприємства холдингу (рис. 1). Відмінностями від
класичної моделі побудови системи бюджетування
на даному прикладі, є те, що облік витрат здійс-
нюється не лише за центрами фінансової віповідаль-
ності, а і за центрами прибутку та за центрами про-
дуктів. Так, у 2012 році в холдингу "Сіка" була про-
ведена реорганізація системи бюджетування, в ре-
зультаті чого аналіз почав здійснюватися в розрізі
ефективності певних продуктів, а не напрямів діяль-
ності, та ефективності кожного процесу в цілому.
Оскільки модель побудови системи- це певний набір
алгоритмів та методів побудови певної системи,
можна лише визначати певні сходні властивості, на
основі яких викоремлювати певні моделі, при цьому
модель бюджетування для кожного підприємства є
унікальною.

Провівши порівняльний аналіз специфік побудо-
ви більш ніж 30 підприємств різних галузей, можна

дійти, що існує близько 18 моделей побудови сис-
тем бюджетування, детальна характеристика з кож-
ної представлена у вигляді таблиці 1, де зазначені
переваги та недоліки такої.

Отже, провівши аналіз особливостей побудови
систем бюджетування, крім зазначених характерис-
тик систем бюджетування, необхідно також додати
основні загальні недоліки та помилки, з якими сти-
каються підприємства. Найбільш серйозною методо-
логічною помилкою, що набула поширення на бага-
тьох підприємствах і в групах компаній, є формуван-
ня бюджетної моделі без чіткого поділу грошових
потоків і показників, що визначають фінансовий ре-
зультат, а також бюджетних моделей, що відобра-
жають тільки рух грошових коштів або тільки фор-
мування собівартості і прибутку. Наприклад, в іншо-
му будівельно-виробничому холдингу "АААА" при
плануванні БДР грошові кошти, одержувані за інве-
стиційними договорами, включалися до складу ви-
ручки, що істотно спотворювало фінансовий резуль-
тат. При проведенні план / факт аналізу систематич-
но відзначалися суттєві розбіжності,  бо надхо-
дження від інвесторів не беруть участь у формуванні
прибутку за правилами бухгалтерського обліку, тоб-
то ці кошти повинні бути відображені тільки в БДДС.
Подібні методологічні помилки виявлені і в групі
компаній ТОВ "ХХХХ", в якій виручка від реалізації
визначалась незалежно від умов договорів при над-
ходженні коштів на рахунок, а не при підписанні актів
виконаних робіт (наданих послуг). При визначенні
фінансового результату роботи ЦФО за квартал вра-
ховувались не всі показники доходів, зокрема, нео-
плачена дебіторська заборгованість його занижува-
ла, а отриманий аванс завищував. Аналізуючи ряд
інших компанії, необхідно зазначити, що суттєвою
помилкою є формування виручки в БДР для цілей
визначення прибутку відбувається "касовим" мето-
дом, для чого використовується аналітичний розріз,
що відображає часовий інтервал, до якого відно-
ситься надходження грошових коштів (3, 2 і 1 місяць
до і після платежу). При цьому у результаті помил-
кового розрахунку прибутку складається така ситу-
ація, коли, наприклад, підсумок роботи за квартал
доводиться коректувати і враховувати необгрунто-
вано виплачені премії при підведенні підсумків в
наступному кварталі. Якщо аналізувати моделі по-
будови нафтопереробних заводів (НПЗ), досвід по-
казує що система бюджетування на таких підприєм-
ствах орієнтована тільки на управління фінансовим
результатом в короткостроковому періоді. В таких
системах велика кількість бюджетів, більше двадця-
ти, зазвичай, що дозволяють сформувати фінансо-
вий результат у вигляді маржинального прибутку,
який по суті є аналогом прибутку до сплати відсотків,
податків і амортизації (EBITDA).

Аналіз енергетичного холдингу "ЙЙЙЙ", в якій
бюджетна модель відображає тільки формування
прибутку і включає "Кошторис витрат на виробниц-
тво і реалізацію продукції (послуг)" і "Бюджет при-
бутків і збитків", повністю відповідає структурі бух-
галтерського "Звіту про прибутки і збитки", не пе-
редбачає розподіл витрат на постійні та змінні, тоб-
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Рис. 1. Модель побудови системи бюджетування холдингу "Сіка" на основі потоку витрат
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Продовження таблиці 1

*складено автором.
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то представляє собою фіксований (статичний) бюд-
жет, який є не ефективним для управління [3]. Тому,
у разі відхилення фактичних обсягів реалізації від
запланованих, такий формат "Бюджету прибутків і
збитків" не дозволяє оцінити ефективність прове-
дених витрат, а агреговане подання інформації по
підприємству в цілому без делегування відповідаль-
ності окремим ЦФО за доходи і витрати, на які вони
можуть впливати, не дозволяє застосовувати бюд-
жетування як повноцінну технологію управління.
Іс то тни м не гат ив ним  м оме нт ом пр и цьо му  є
відсутність "Бюджету руху грошових коштів", що
виключає превентивний контроль дефіциту грошо-
вих коштів, запобігання касових розривів та опера-
тивне управління грошовим потоком для ритмічно-
го виконання плану в частині запланованих витрат.
У бюджетній моделі ТОВ "ЬЬЬЬ", навпаки, у складі
основних бюджетів розробляється тільки "Бюджет
руху грошових коштів", не формуються "Бюджет
доходів і витрат" і "Прогнозний баланс". Сам БРГК
при цьому не структурований з виділенням операц-
ійної, інвестиційної та фінансової діяльності. Сут-
тєвою помилкою системи бюджетування в даній мо-
делі бюджетування є те, що велика частина потоку
грошових коштів від фінансової діяльності відоб-
ра же на в  скл ад і с та тті  " Інш і над хо дже нн я"
(підстатті "Кредити і позики", "Повернення фінан-
сових вкладень"), а відтоки — у складі інших вит-
рат, що включають короткострокові фінансові
вкладення; інші виплати (надання позик); повернен-
ня кредитів (позик).

Ще однієї загальною особливістю побудови си-
стем бюджетування в ряді компаній є те, що вони бу-
дуються за принципом "клаптикового" бюджетуван-
ня, де бюджети розробляються укрупненно в ціло-
му по підприємству (зазвичай це БДДС) або по ок-
ремих функціональних областях: бюджет продажів,
бюджет дебіторської заборгованості, бюджет заку-
півель, бюджет витрат на виробництво і т.д.

Система бюджетування, що охоплює окремі
бізнес-процеси, не дає цілісної картини розвитку
підприємства або групи компаній, не дозволяє про-
водити сценарний аналіз і здійснювати превентивний
контроль прийнятих рішень, моніторинг їх відповід-
ності стратегічним цілям.

У ході діагностики систем бюджетування на
підприємствах і в групах компаній проектно- орієн-
тованого бізнесу та інвестиційних проектів, були ви-
явлені такі проблеми, як питання включення части-
ни інвестиційних витрат і витрат на розвиток в опе-
раційну діяльність. Наприклад, у Бюджеті доходів і
витрат компанії, що має розгалужену мережу аптек
(кожна аптека може розглядатися як проект), є
статті, які стосуються інвестиційної діяльності —
відкриттю нових аптек: витрати на ремонт (статті
"інтер'єр" і "екстер'єр"), обчислювальний і інше об-
ладнання, установку пожежної та охоронної сигна-
лізації, винагорода ріелтору. В БДР (P & L) кожної
аптеки обчислюється показник, використовуваний
для оцінки операційної діяльності — прибуток до
сплати відсотків, податків і амортизації (EBITDA),
але в його розрахунку беруть участь перераховані

вище статті інвестиційних витрат. Така методологіч-
на неточність призводить до спотворення фінансо-
вого результату (занижує в період інвестицій значен-
ня EBITDA), не дозволяє проводити інвестиційний
аналіз і формувати максимально ефективний інвес-
тиційний портфель компанії.

У результаті проведеного дослідження ми прий-
шли до таких висновків:

1. Можна викоремити 18 моделей побудови сис-
теми бюджетування. Якщо узагальнити, специфіка
побудови системи бюджетування різниться в визна-
чені підрозділів, ЦФО, ЦФВ, МВВ, бізнес-процесів,
продуктів тощо. Також вона залежить від спрямова-
ності: стратегічне управління чи оперативне. Вітчиз-
няні моделі будуються на БРГК, БДР, Звіту про рух
грошових коштів. Зарубіжні моделі бюджетування
мають за основу ключові показники ефективності
(KPI).

2. Всі проблеми побудови систем бюджетування
можна поділити на 2 типи: методологічні та органі-
заційні.

3. Методичні проблеми, пов'язані з формуван-
ням фінансової структури (повтор організаційної
структури; використання фінансової структури як
довідника доходів, де не визначені центри доходів,
витрат і т.д.; надмірна деталізація ЦФО; ЦФО не ун-
іфіковані з однаковими бізнес-процесами), недо-
ліками, пов'язаними з формуванням бюджетної
моделі (не має чіткого розподілу грошових потоків
і показників, визначаючих фінансовий результат;
модель відображає лише рух грошових коштів або
тільки формування собівартості і прибутку, немає
розподілу на постійні та змінні витрати, включення
інвестиційних витрат до операційної діяльності,
охоплення лише функціональних областей, не ув'-
язка зі стратегією та КРІ, не ув'язка з системою мо-
тивації, відсутність інвестиційного бюджетування,
відсутність інтеграції між основними бюджетами,
невідповідність форматів планових та фактичних
показників), проблемами, пов'язаними з розробкою
і застосуванням методики формування планових та
фактичних версій бюджетів (невідповідність аналі-
тичних резервів для приймання управлінських
рішень, надлишкова деталізація статей, консоліда-
ція бюджетів групи компаній без виключення внут-
рігрупових оборотів, не узгодженість довідників
бюджетів різних рівнів між собою, необгрунто-
ваність трансфертних цін і тарифів, відсутність ба-
гатосценарного підходу тощо).

4. Організаційні проблеми, пов'язані з пробле-
мами на етапі:

— планування: недостатня регламентація, від-
сутність інструкцій; делегування фінансовій службі
планування всіх бюджетів, не встановлено відпові-
дальність за якість і своєчасність планування;

— виконання: надмірна централізація оператив-
них рішень, відсутність планового корегування бюд-
жетування/ відсутність ковзного бюджетування;
відсутність актуалізації аналітичних показників/
ключових показників ефективності;

— формування звітності: перевантаженість
звітності зайвою інформацією (таблицями, графіка-
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ми тощо); детальний аналіз несуттєвих відхилень; не-
коректне розуміння відхилень (наприклад, коли еко-
номія витрат розглядається як позитив), не виявле-
но коло показників, які необхідно поставити на "кон-
троль";

— контролю: немає регламентації періодичності,
немає індикаторів для виявлення "вузьких місць",
фокусування контролю на топ-менеджері і не вра-
хування ініціатив менеджера цієї зони відповідаль-
ності; досягнення оперативних цілей на шкоду до-
сягненню стратегічних цілей, побудова мотивації
лише на основі відхилень, на які не можливо впли-
вати, контроль лише на основі план/факт аналізу,
відсутність превентивного контролю.

Отже, виявлені особливості певних систем бюд-
жетування при дослідження буде сприяти покращен-
ню створення більш досконалої системи бюджету-
вання на підприємстві, враховуючи його специфіку
та проблеми, які є визначеними у цій статті.

Література:
1. Боровков П. Балансова модель бюджетів як

новий інструмент менеджменту для крупного бизне-
су [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.intalev.spb.ru/7ioy23880

2. Боровков П. Процесно-орієнтоване бюджету-
вання // Фінансовий директор. — 2008. — № 3.

3. Боровков П. Енергетика і держбюджет: від ви-
тратного бюджетування до програмно-цільового
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.gaap.ru/biblio/corpfin/guide/047.asp.

4. Бюджетування. Від стратегії до бюджету-по-
крокове керівництво: посібник з управління компа-
нією за допомогою збалансованої системи показ-
ників на основі бюджетного планування та форму-
вання фінансової структури компанії / Немирівсь-
кий Б., Старожукова І.А.— М.: Діалектика, 2008. —
510 с.

5. Ганіна О.А. Інвестиційне бюджетування як си-
стема багаторівневого стратегічного планування
інвестиційного процесу // Аудит і фінансовий
аналіз. — № 4. — 2009. — С. 357—361.

6. Гриценко А.  Особливості бюджетування
фінансово-промислових груп // Фінансовий дірек-
тор. — 2005. — № 5.

7. Колесніченко В. Побудова системи бюджету-
вання // Фінансова газета. — 2007. — № 34  (818).
— С.15.

8. Лаврушин О.І. Бюджетування: коротко про го-
ловне [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.elitarium.ru/2008/07/02/bjudzhetiro-
vanie_glavnoje.html

9. Манюшко Є.В. Процесно-орієнтоване бюдже-
тування в  промислової компанії:  автореферат
діс.кандідата економічних наук: 08.00.0. — Ростов-
на-Дону, 2009.

10. Панов М. Збалансована система показників
у процесно-орієнтованому бюджетуванні діяльності
коммерческого банка // Управління корпоративни-
ми фінансами. — 2008, № 4. — C. 24—29.

11. Пушкарьов Е. Типи бюджетних моделей і їх
застосовність в сучасних умовах. [Електронний ре-

сурс]. —Режим доступу: http://www.intalev.ru/
?id=15413

12. Синіцин Є. Стратегічне бюджетування // Уп-
равлінський облік і фінанси. — 2007. — № 1. — C.
35—37.

13. Товб А.С., Ціпес Г.Л. Управління проектами:
стандарти, методи, досвід.— 2-е вид., Стер. — М.:
ЗАТ "Олімп-Бізнес", 2005. — 240 с.

References:
1. Group INTALEV (2014), "Budget balance model

as  a new tool for the management of  a  major
business", available at: http://www.intalev.spb.ru/
7ioy23880

2. Borovkov, P. (2008), "Activity-based budge-
ting", Finansovyj dyrektor, vol. 3, pp. 43—45.

3. GAAP.RU (2014), "Energy and budget: from
input budgeting to program-target budgeting",
available at: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/
guide/047.asp

4. Nemirovskij, B. and Starozhukova, I. A. (2008),
Bjudzhetirovanie.  Ot strategii  do bjudzheta-
poshagovoe rukovodstvo: posobie po upravleniju
kompaniej s pomoshh'ju sbalansirovannoj sistemy
pokazatelej na osnove bjudzhetnogo planirovanija i
formirovanija  f inansovoj  struktury  kompanii
[Budgeting. From strategy to budget-walkthrough: A
guide to managing the company with the help of a
balanced scorecard based budget planning and
financia l structure  of the company], Dia lektika,
Moscow, Russia.

5. Ganina, O.A. (2009), "Investment budgeting as
a system of multi-level strategic planning of the
investment process", Audit i finansovyj analiz, vol. 4,
pp. 357—361.

6. Gricenko, A. (2005),  "Features budgeting
financial-industrial groups", Finansovyj director, vol.
5, pp. 25—37.

7. Kolesnichenko, V. (2007), "Building a system of
budgeting", Finansovaja gazeta, vol. 34 (818), pp.15—
25.

8. ELITARIUM (2014), "Budgeting: briefly about the
main", available at: http://www.elitarium.ru/2008/
07/02 /bjudzhetirovanie_glavnoje.html

9. Manjushko,  E.V.  (2009) ,  "Activ ity-based
budgeting in an industrial company", Abstract of Ph.D.
dissertation, State educational institution of higher
education, Rostov-na-Donu, Russia.

10. Panov, M. (2008), "Balanced Scorecard in
activity-based budgeting of the commercial bank",
Upravlenie korporativnymi finansami, vol. 4, pp. 24—
29.

11. Group INTALEV (2014), "Types of budget
models and their applicability in modern conditions",
available at: http://www.intalev.ru/?id=15413

12. Synitsyn, Ye. (2007), "Strategic Budgeting",
Upravlins'kyj oblik i finansy, vol. 1, pp. 35—37.

13. Tovb, A.S. and Cipes, G.L. (2005), Upravlenie
proektami: standarty, metody, opyt [Project mana-
gement: standards, methods, experience], Olimp-
Biznes, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 20.08.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201484

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність подолання наслідків фінансово-еконо-

мічної кризи 2008—2009 рр. та своєчасне попереджен-
ня нових ризиків стало основою для введення загаль-
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Узагальнено теоретичні підходи до трактування фінансової стабільності (нестабільності),
досліджено стан діагностики фінансової стабільності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ та
Європейської Ради з системних ризиків. Виявлено, що система відстеження фінансової ста-
більності в Україні на даний час не має всеохоплюючого характеру, оскільки включає аналіз
індикаторів стійкості депозитних установ і частково ринку нерухомості в той час, як методикою
МВФ визначено пакетний підхід, що базується на принципах максимальної функціональної
інклюзивності та комплексного аналізу всіх сегментів фінансового і фондового ринків, діяль-
ності депозитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних фінансових інструментів та неру-
хомості, домогосподарств, макроекономічної кон'юнктури. Враховуючи, що неповнота даних
про стан фінансової стабільності в Україні не дозволяє зробити адекватні висновки про зовнішні
та внутрішні загрози, запропоновано при діючій на даний час секторній моделі регулювання
фінансового ринку, що окремо здійснюється Національним банком України, Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, уповноважити Національний банк України ви-
конувати функції зі збору та узагальнення повного пакету індикаторів, предметного їх аналізу,
регулярної оцінки стану фінансової стабільності в країні та світі з оприлюдненням відповідних
висновків у тематичних оглядах та консенсус-прогнозах.

Theoretical approaches to the interpretation of the financial stability (instability) were summarized,
the state of the diagnostics of the financial stability in Ukraine compared to the requirements of the
IMF and the European Systemic Risk Board was examined. It was revealed that the monitoring system
of the financial stability in Ukraine currently has a comprehensive nature as it includes indicators of
stability analysis of depository institutions and, partly, of the real estate market while methods defined
by the IMF package approach, based on the principles of inclusivity and maximal functional complex
analysis of all segments of the financial and stock markets of deposit and non-deposit-taking
corporations, markets of derivatives of financial tools and real estate, households, macroeconomic
environment. Taking into account that the incomplete data on the state of financial stability in Ukraine
doesn't allow making adequate conclusions on internal and external threats, it is suggested within
the present sectorial model of financial market regulation, separately carried out by the National
Bank of Ukraine, the National Securities and Stock Market Commission, the National Commission
for the state Regulation of markets of financial services, to authorize the National Bank of Ukraine to
perform the functions of collecting and summarizing the complete package of indicators, objective
analysis of trends, regular evaluation of state of the financial stability at the country and the world
levels and publishing relevant conclusions in thematic reviews and consensus-forecasts.
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ного для всіх членів ЄС порядку координації дій учас-
ників фінансових ринків, а також розробки механізмів
швидкого реагування на зовнішні та внутрішні загрози.
Нова модель регулювання спрямована на: а) згладжу-
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вання системних шоків через посилення менеджменту
ризиків; б) запровадження ефективних процедур управ-
ління кризами (менеджмент кризи), поліпшення взає-
модії та підвищення взаємної довіри органів регулюван-
ня та нагляду в різних країнах ЄС та у всьому світі;
в) послаблення факторів проциклічності, які є каталіза-
торами кризових явищ та підвищення прозорості; г) за-
стосування для Європи єдиних та взаємодоповнюючих
один іншого систем мікро- та макропруденційного на-
гляду, що забезпечує єдині для внутрішньо європейсь-
кого ринку справедливі правила конкуренції [5]. Пос-
тійне нарощування чинників фінансової нестабільності
поставило питання щодо необхідності впровадження
макропруденційного нагляду за фінансовою системою
як комплексу заходів, які спрямовуються на мініміза-
цію ризиків системної фінансової кризи, підтримки
стійкості фінансової системи до агрегованих шоків,
включаючи рецесію; обмеження надмірних фінансових
ризиків, що розповсюджуються на фінансову систему,
інфікують всіх учасників та провокують "мильні буль-
башки". Завдання кожної країни полягає в тому, щоб
сформувати ефективну модель нагляду за фінансовим
сектором та впровадити механізми його регулювання,
а також визначити інституцію, відповідальну за збір,
узагальнення повного пакету індикаторів, предметного
аналізу тенденцій, проведення регулярної оцінки стану
фінансової стабільності в країні та світі з оприлюднен-
ням відповідних висновків у тематичних оглядах та кон-
сенсус-прогнозах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних підходів

до трактування фінансової стабільності (нестабільності)
та дослідження стану діагностики фінансової стабіль-
ності в Україні в порівнянні з вимогами МВФ та Євро-
пейської Ради з системних ризиків в частині повноти
відстеження всіх секторів фінансового ринку, депозит-
них і не депозитних корпорацій, фондового ринку, рин-
ку похідних фінансових інструментів, ринку нерухо-
мості, домогосподарств, макроекономічної кон'юнкту-
ри.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМАТИКИ ФІНАНСОВОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ

Проблематика нестійкості економічних систем до-
сліджувалася і досліджується багатьма вченими. В еко-
номічній теорії такими вченими, як Р. Хоутрі, Ф. Хає-
ком, Л. Мізесом, І. Фішером, Й. Шумпетером, Дж.М. Кей-
нсом, М. Фрідменом та іншими розроблені авторські
концепції економічних циклів, які одночасно пояснюють
фактори, що підривають фінансову стабільність. Грун-
товно чинники фінансової нестабільності досліджені
представниками посткейсіанства У. Бейготом, А. Лей-
онхуфвудом, Ч. Киндлбергером, Х. Мінскі. Крім того
чинники криз та інструменти антикризового регулюван-
ня досліджувалися у працях таких зарубіжних вчених
як А. Веласко, Ч. Виплош, Р. Глік, Д. Даймонд, Р. Дорн-
буш, Б. Ейхенгрін, Г. Кальво, Г. Камінскі, П. Кругман, М.
Обстфельд, К. Рейнхарт, Е. Роуз, Д. Стігліц, Д. Тобін та
інші. Валютні, боргові, банківські аспекти кризових
явищ та проблеми регулювання фінансового сектора
досліджені у працях С. Алексашенко, Я. Белінської,
Д. Базилевича, О. Барановського, Т. Богдан, О. Дзюб-
люка, А. Ілларіонова, В. Іноземцева, В. Крилової, В. Ко-
валенко, Т. Ковальчука, В. Корнєєва, С. Науменкової,

С. Міщенко, Н. Шмельова, Д. Лук'яненка, Ю. Пахомова,
О. Плотнікова, Т. Унковської, С. Циганова, С. Якубовсь-
кого. Проблеми фінансової безпеки знайшли відобра-
ження у працях О. Барановського, В. Сенчагова,
М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Г. Пастернак-Таранушенко,
В. Мунтіяна та інших вчених.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Про важливість забезпечення фінансової стабіль-

ності в економіці будь-якої країни свідчить еволюція те-
оретичних поглядів вчених різних наукових шкіл. Еко-
номічна рівновага є одним з основних напрямів дослід-
жень в економічній теорії протягом XIX-XX ст., а в ХХІ
ст. ця проблематика стає найактуальнішою. У першій
третині ХІХ ст. в економічній теорії та державній пол-
ітиці провідною була класична парадигма та підтриму-
валася думка, що в ринковій економіці закладені дос-
татні внутрішні можливості саморозвитку, пропозиція
створює власний попит, тому забезпечується стабіль-
ність і рівновага (теорія "невидимої руки" А. Сміта). Кла-
сична і неокласична теорії передбачають, що ринкова
економіка за своєю внутрішньою природою стабільна і
має всі підстави для забезпечення повної зайнятості.
Напроти кейнсіанська і неокейнсіанська теорії тракту-
ють ринкову економіку як нестабільну за своєю приро-
дою. Фактори, необхідні для підтримки рівноваги, на
думку вчених, дуже складні, і тому ймовірність їх вико-
нання — обмежена. Світовий досвід показав, що еко-
номіка — це динамічний механізм і під впливом різних
факторів протягом певного часу переходить з одного
стану в інший, демонструючи при цьому нестабільність.
Найважливішими проявами економічної нестабільності
є циклічність, безробіття й інфляція. Фінансова не-
стабільність тісно пов'язана із фазами економічного
циклу, який послідовно складається з чотирьох фаз:
кризи, депресії, пожвавлення, піднесення. В економічній
теорії розроблені концепції економічних циклів, які од-
ночасно пояснюють фактори фінансової нестабільності
[2; 3; 4]. Найбільш відомі з них такі:

— підходи Р.Хоутрі і Ф.Хаєка до аналізу економіч-
них циклів. За теорією Р.Хоутрі причина кризи є штучне
звуження грошової пропозиції емісійними банками, які
для захисту касової готівки та підтримки курсу націо-
нальної валюти підвищують відсоткову ставку. Крім
того, Р. Хоутрі і Ф. Хаєк, як і Туган-Барановський, по-
яснювали цикл розширенням чи звуження банківсько-
го кредиту, що у різний спосіб провокує диспропорції в
економіці. Зокрема, такою диспропорцією, за їх виснов-
ками, можуть бути вищі темпи росту цін на предмети спо-
живання, ніж на засоби виробництва [7];

— теорія "надмірного інвестування" Р.Хаєка,
Л.Мізеса, де головною причиною циклічного розвитку
називається випереджаючий відрив інвестицій від зао-
щаджень в результаті чого виникають підстави для кри-
зи надвиробництва;

— теорія диспропорційності між виробництвом
предметів споживання і нагромадженням залежно від
життєвого циклу основних фондів, яку розробив А. Аф-
таліон;

— теорія боргової дефляції І. Фішера, де стверд-
жується, що головними причинами фінансової кризи є,
спочатку — надмірна заборгованість, а потім — наступ-
на дефляція. Вчений наголошував, що ці два феномени
є найважливішими причинами депресії. Інші фактори —
надлишок виробничих потужностей, невідповідність між
заощадженнями та інвестиціями, недостатнє споживан-
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ня, розрив між сільськогосподарськими та промисло-
вими цінами, надмірне витрачання коштів, зокрема з
бюджету, на його думку, не можуть привести до кризи.
Спіральну дефляцію І. Фішер пояснює як "…дефляцію,
викликану боргами, яка реагує на борги, а кожний нео-
плачений долар боргу, зростає в ціні…" [3; 4];

— теорія нововведень Й. Шумпетера аналізує еко-
номіку з точки зору фаз, що віддаляють економіку від
рівноваги, або повертають до рівноваги. Й. Шумпетер
вважав, що кожне нововведення порушує певним чином
рівновагу, оскільки власники нововведень мають
технічні переваги, тому отримують прибутки, розширю-
ють виробництво. Інші теж прагнуть до цього, тому ак-
тивно застосовують інновації, тим самим впливають на
розвиток виробництва, що може призвести до надви-
робництва товарів, порушення рівноваги попиту і про-
позиції. Тому економічне зростання, на його думку,
відбувається циклічно завдяки стрибкоподібному харак-
теру оновлення основного капіталу [16, с. 36—40];

— теорія циклу Дж. М. Кейнса розглядає цикл як
підсумок взаємодії руху національного доходу, спожи-
вання і нагромадження основного капіталу, а циклічний
процес обумовлюється динамікою ефективного попиту
і визначається функціями споживання й інвестицій, де
попит необхідно стимулювати механізмами державно-
го регулювання;

— монетаристська модель економічної рівноваги
М. Фрідмена, в якій вчений запропонував замість дер-
жавної політики експансії проводити політику стриму-
вання — обмеження доходів населення, рівня сукупно-
го попиту, державних витрат, і, в першу чергу, приросту
грошової маси. Монетарна теорія циклу М. Фрідмена ви-
ходить з того, що головну роль у динаміці національно-
го доходу і відповідного циклу відіграє нестабільність
грошової пропозиції, надлишок якої створює монетар-
на політика самої держави.

Особливо детально чинники нестабільності дослід-
жені представниками посткейнсіанства, які виступили з
критикою дещо спрощеного погляду на економіку, коли
не враховуються чинники безробіття, інфляції (стагф-
ляції), цінові коливання, фактори невизначеності, ризи-
ку, нарощення чинників фінансової нестабільності. Еко-
номічну нестабільність вони пов'язують переважно з
фінансовою нестабільністю економіки. Найбільш пред-
метні роботи з проблематики економічної нестабіль-
ності належать таким авторам, як У. Бейгот, А. Лейон-
хуфвуд, Ч. Киндлбергер, Х. Мінскі. Представники ново-
го кейнсіанства, яких об'єднує з посткейнсіанством і
відрізняє від неокласичної школи визнання наявності
стійких факторів макроекономічної нестабільності рин-
кової економіки, змістили акценти з аналізу проблем
ефективного попиту на аналіз ринків капіталу, праці,
товарів та раціональну поведінку господарських агентів.
У центрі уваги нового кейнсіанства — аналіз проблем,
породжених активним впливом фінансової сфери та
грошового фактора на макроситуацію, створення пере-
думов фінансової нестабільності, а також аналіз при-
чин зміни структури всієї фінансової сфери, причин роз-
ширення боргової економіки, що включає борги кор-
поративного сектора, населення, банків, держави [4, с.
297, 298].

Найбільш предметно, з огляду на сучасні реалії, чин-
ники нестабільності висвітлені в "гіпотезі фінансової не-
стабільності"., яку розробив представник монетарної
течії посткейнсіанства Хайман Філіп Мінскі. Вчений до-
слідив особливості фінансової системи, що склалася на-

прикінці ХХ ст., і довів, що капіталістична економіка
внутрішнє породжує фінансові чинники криз, а еко-
номічні цикли залежать від еволюції фінансової систе-
ми. При цьому економічні кризи породжуються не лише
змінами очікувань, але й систематичною нездатністю
фірм до погашення своїх боргів. Фінансова крихкість
посилюється через постійну втрату ліквідності господа-
рюючими суб'єктами [13; 14]. Х.Ф. Мінскі визначав свою
гіпотезу як теорію впливу боргу і того, яким чином він
генерується на поведінку економічної системи [19, с.
63—73]. Для ілюстрації своєї гіпотези він класифікував
фірми на три групи: фірми, діяльність яких грунтується
на забезпеченому фінансуванні, спекулятивному і Понці-
фінансуванні. При забезпеченому фінансуванні фірми
можуть повністю погашати свої боргові зобов'язання за
рахунок прибутку від власного бізнесу і не залучати кре-
дити банків, не емітувати нові боргові зобов'язання для
рефінансування вже існуючого боргу. Вони мають не-
значні борги в структурі пасивів та достатньо високий
обсяг власних ресурсів [17, с. 58]. Спекулятивне фінан-
сування означає, що фірми, використовуючи потік до-
ходів, здатні сплачувати процентні платежі, але не мо-
жуть виплачувати основну суму боргу. Тому для недо-
пущення дефолту вони змушені емітувати нові боргові
зобов'язання, або брати нові кредити. Для фірм, що ви-
користовують спекулятивне фінансування потрібно не
тільки стійкий потік квазірент, а й стабільність процент-
них ставок. Х.Ф. Мінскі звертає увагу, що коли значна
маса проектів спирається на спекулятивне та Понці-
фінансування — це індикатор переходу до фази спаду
ділової активності, що посилює нездатність фірм до
своєчасного погашення своїх боргів.

Доповнюють сучасним змістом вищезазначені теорії
наукові підходи, що пов'язані із створення динамічних
стохастичних моделей загальної рівноваги (ДСМЗР), у
яких здійснюється аналіз цін на матеріальні і фінансові
активи, враховують зміни на фондовому ринку та ринку
нерухомості, особливості бізнес-циклу окремих галузей
[15, с. 112—113]. Необхідно підкреслити, що в таких
моделях акцент часто робиться на негативному впливі
фінансового сектора на розвиток реального сектора
економіки, а також на наявність суттєвих фінансових
диспропорцій.

Моделі фінансового (кредитного) акселератора та
кредитного раціонування були створені в 1990—2000
роках. Концепція моделі фінансового акселератора
вперше заперечила постулати теореми Модільяні-Мілле-
ра про еквівалентність зовнішніх і внутрішніх джерел
фінансування компаній. У широкому розуміння "аксе-
лератор" — це прискорювач, у сучасній макроекономіці
коефіцієнт відношення приросту інвестицій до того по-
казника, який викликав приріст доходу, споживчого
попиту або готової продукції. В моделях фінансового
(кредитного) акселератора та кредитного раціонуван-
ня, як підкреслює І. Радіонова [11], продемонстрована
вірогідність негативного впливу на загальний випуск
зростаючого співвідношення зовнішніх (запозичених) та
власних ресурсів (за таким співвідношенням оцінюєть-
ся фінансовий акселератор); можливість циклічних
спадів у наслідок кредитного раціонування в економіці,
коли суб'єкти є одночасно і кредиторами і дебіторами
(тобто в умовах замкненого кола заборгованості); фе-
номен кредитного раціонування, коли позичальник
одержує кредит в обсягах, який є меншими, ніж фак-
тичний попит на нього; негативний вплив на економічну
динаміку дії трансмісійного механізму від фінансового
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акселератора (тобто збільшення боргових джерел
фінансування і зменшення власних).

Моделі класу "OECD Global Model" показали, що
фінансовий сектор має значний вплив на реальний че-
рез передавальний елемент приватного (виробничого)
споживання та формування активів економічних агентів
із врахуванням боргових зобов'язань. Економетрично
доведена можливість "перехресного впливу" фінансо-
вих змін, ініційованих в одних країнах, на інші країни
[11; 12, с. 26—27]. Моделі у вигляді формалізованих
макроекономічних обмежувальних (макропруденціаль-
них) правил базуються на взаємозв'язках показників
фінансового та реального секторів та переслідують ціль
віднайти механізми регулювання фінансової сфери у
зв'язку з виникненням глобальних фінансових дисба-
лансів. Вже накопичено певний досвід регулювання дис-
балансів, який дозволяє не лише фіксувати, а й завчас-
но виявляти та обмежувати дисбаланси.

Також розроблені моделі, які базуються на сітьо-
вому підході у фінансах та розповсюдженні циклічних
коливань, пов'язаних із діяльністю фінансових посеред-
ників. Дані підходи дозволяють аналізувати ринкову
взаємодію з врахуванням того, що ринок має просто-
ровий вимір. Сітьовий аналіз показує, що дія агентів
може впливати на параметри рівноваги, стійкість ринку
в цілому, блокувати, або напроти розповсюджувати
фінансову нестабільність. Сітьовий підхід дає мож-
ливість виявити нарощування критичної маси нестійких
фінансових посередників, що можуть призвести до ре-
цесії, а також спровокувати "фінансове зараження". На
відміну від теорій фінансового акселератора та кредит-
ного раціонування, моделі "фінансового зараження"
концентруються не на поясненнях механізму переливу
кризових явищ із фінансового сектора в реальний, а на
формуванні критичної маси фінансово нестійких інсти-
тутів, в наслідок чого переростання фінансової нестаб-
ільності в рецесію стає практичною реальністю [18].
Зокрема, сітьова взаємодія може проявитися через ри-
нок міжбанківських кредитів, систему банківських пла-
тежів тощо.

Фінансові інновації теж тісно пов'язані із чинника-
ми фінансової нестабільності. Необхідно підкреслити,
що створення нових фінансових продуктів і послуг ста-
ло головним чинником розвитку світових фінансових
ринків за останні 30 років. Нові фінансові інструменти і
технології, що об'єднуються поняттям "фінансові інно-
вації" призводять до масштабної зміни фінансових
ринків і безпосередньо впливають на розвиток еконо-
міки. Аналіз свідчить, що безконтрольний "інновацій-
ний бум" у фінансовій сфері загрожує макроекономічній
рівновазі, що підтверджує практика розвинених країн.
На думку експертів, особливо небезпечними є такі
фінансові інновації: облігації, забезпечені борговими
зобов'язаннями; фонди структурованих боргових зобо-
в'язань; облігації, забезпечені іпотекою; облігації, що
випущені в рамках сек'юритизації активів [8]. Парадок-
сально, але використання нових фінансових інстру-
ментів, апріорі призначених для зменшення ризиків кре-
дитування й фінансової невизначеності, відбувалися у
такий спосіб, що ризик і невизначеність у діяльності ок-
ремих економічних суб'єктів, навпаки, збільшувалися.
Зокрема фінансовими інструментами, які не запобігли
фінансовим ризикам, а збільшили їх, стали субстан-
дартні іпотечні облігації — похідні від субстандартних
кредитів. Останні визначаються як ненадійні з причин
обмежених можливостей позичальника при поверненні

боргів. Створювався ризиковий ланцюг "кредити — зак-
ладні — облігації — свопи". Такий небезпечний ланцюг
утворюється в наслідок того, що для перерозподілу
ризику неповернення (сек'юритизації запозичень) бан-
ки продають боргові зобов'язання іншим учасникам
фінансового ринку. Об'єктом продажу стають облігації,
забезпечені закладними, що купуються хеджевими фон-
дами і страховими компаніями [12, с. 20].

Так предметно були проаналізовані основні теоре-
тичні підходи до трактування фінансової стабільності
(нестабільності), щоб продемонструвати значимість
проблематики комплексної діагностики стану економі-
чної рівноваги в будь-якій країні та здійснення систем-
ного нагляду за всіма сегментами та інституціями фінан-
сового сектора.

У контексті теми дослідження необхідно звернути
увагу на зміни, які відбуваються в сфері нагляду і регу-
лювання за фінансовим сектором в Європі та світі. При-
діляючи проблемам забезпечення фінансової стабіль-
ності надважливе значення, Європейська Комісія роз-
робила законопроекти з посилення нагляду за фінан-
совою сферою в Європі, виявлення фінансових ризиків
та їх раннього попередження. Крім того, планується
впровадити механізми спільної діяльності країн ЄС у
надзвичайних ситуаціях й своєчасного врегулювання
розбіжностей між регулюючими органами.

Необхідно підкреслити, що в процесі реформуван-
ня фінансової системи ЄС створені нові загальноєвро-
пейські органи: Європейська рада з системних ризиків
(European Systemic Risk Board — ESRB); Європейська
система фінансового нагляду (контролерів) (European
System of Financial Supervisors — ESFS) [5]. Європейсь-
ка рада з системних ризиків є органом макропруден-
ційного нагляду, який має здійснювати комплексний на-
гляд за фінансовою системою ЄС у цілому, проводити
моніторинг і оцінку ризиків на макроекономічному рівні.
Цей орган має попереджати про системні ризики на
ранній стадії їх виникнення і розробляти заходи реагу-
вання загальноєвропейським і національним державним
регуляторам. Крім того, в рамках діяльності Європейсь-
кої ради з системних ризиків передбачається посилити
нагляд за економічною і бюджетною політикою.

Європейська система фінансового нагляду (контро-
лерів) являє собою нову структуру нагляду за фінансо-
вими ринками ЄС. До складу увійшли три новостворені
установи: Європейський орган з банківської діяльності
(European Banking Authority, EBA); Європейський орган
із страхування та пенсійного забезпечення (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA);
Європейський орган з цінних паперів та фондового рин-
ку (European Securities and Markets Authority, ЕСМА).
Основними задачами Європейської системи фінансово-
го нагляду (контролерів) визначені такі: розробка пра-
вил щодо технічних стандартів (нормативів) для загаль-
ноєвропейського фінансового ринку; підготовка угоди
щодо обміну інформацією між національними наглядо-
вими органами; забезпечення послідовного застосуван-
ня правил та технічних стандартів Євросоюзу; здійснен-
ня прямих наглядових повноважень щодо кредитних
рейтингових агентств; координація дій та прийняття
рішень в надзвичайних ситуаціях.

Для відстеження наглядовими та регулюючими
органами стану фінансової стійкості експертами МВФ
були розроблені макропруденційні інструменти —
норми і вимоги, індикатори для управління системним
ризиком фінансового сектора. Необхідність застосу-



Інвестиції: практика та досвід № 17/201488

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

вання статистики показників фінансової стійкості ста-
ла очевидною через фінансові кризи 1990-х років,
особливо 2008—2009 років, які призвели до серйоз-
них ризиків і втрат в економіці кожної країни. Як заз-
начено у Посібнику МВФ, для цілей аналізу фінансо-
вого сектора використовуються показники фінансо-
вої стійкості — індикатори поточного фінансового
стану і стійкості всіх фінансових установ країни, а
також сектору корпорацій і сектора домашніх госпо-
дарств, які є клієнтами фінансових установ, фондо-
вого ринку. У таблиці 1 наведено перелік базових та
рекомендованих індикаторів, які запропоновано для
депозитних корпорацій.

Індикатори дають можливість оцінити дос-
татність капіталу, якість активів, стан ліквідності,
ринковий ризик, рентабельність депозитних корпо-
рацій. У таблиці 2 наведені індикатори для оцінки
стану ліквідності не депозитних корпорацій, до-
машніх господарств, фондового ринку, ринку неру-
хомості.

Разом індикатори, представлені в таблицях 1 та 2,

дають можливість оцінити стан фінансової стабільності
фінансового сектору загалом.

Як зазначено на офіційному сайті Національного
банку України, статистика індикаторів фінансової
стійкості є новою гілкою економічної статистики, що
враховує сукупний вплив різних факторів і покриває роз-
рив між макроекономічною статистикою і мікропруден-
ційними даними.

На сайті Національного банку України підкрес-
люється, що МВФ передбачає компіляцію та поширен-
ня країнами 40 індикаторів фінансової стійкості: 25
індикаторів для сектору депозитних корпорацій (із
яких 12 основних) і 15 індикаторів для клієнтів секто-
ру депозитних корпорацій, у тому числі: інші фінансові
корпорації (2 індикатора), нефінансові корпорації (5
індикаторів), домашні господарства (2 індикатора),
ліквідність ринку (2 індикатора) і ринки нерухомості
(4 індикатора). Але на даному етапі Національний банк
України щокварталу складає та поширює дані виключ-
но за індикаторами фінансової стійкості сектору
депозитних корпорацій (банків), з яких 12 основних і

Таблиця 1. Показники фінансової стійкості депозитних корпорацій, визначені МВФ

 Джерело: посібник по фінансовій стабільності / МВФ / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Таблиця 2. Показники фінансової стійкості не депозитних установ, визначені МВФ

Джерело: посібник по фінансовій стабільності / МВФ / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: <http://bank.gov.ua>
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12 рекомендованих і 2 індикаторах ринку нерухомості.
Про сферу інституційного охоплення Національним

банком суб'єктів фінансового ринку індикаторами
фінансової стабільності, свідчать дані таблиці 3.

Показник 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• Депозитні корпорації 
Показники достатності капіталу  

Cпіввідношення регулятивного капіталу до 

зважених за ризиком активів  13,9 14,0 18,1 20,8 18,9 18,1 18,3 

Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня 

до зважених за ризиком активів  10,1 11,2 14,2 15,1 14,0 13,8 13,9 

Cпіввідношення недіючих кредитів без 

урахування резервів до капіталу … 9,2 32,0 29,2 25,8 36,0 30,7 

Якість активів         

Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних 

валових кредитів 48,1 3,9 13,7 15,3 14,7 16,5 12,9 

Показники ліквідності         

Cпіввідношення ліквідних активів до загальних 

активів  11,6 9,4 11,5 18,8 18,7 22,2 20,6 

Cпіввідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов’язань  39,9 33,0 35,9 91,2 94,7 90,3 89,1 

Чутливість до ринкового ризику         

Cпіввідношення чистої відкритої позиції в 

іноземній валюті до капіталу 13,4 33,1 28,5 21,6 8,4 2,5 6,9 

Показники прибутку і рентабельності  
Норма прибутку на активи 1,6 1,3 -4,5 -1,4 -0,6 0,5 0,2 

Норма прибутку на капітал 

13,8 10,5 -32,8 -9,8 -4,2 3,2 1,7 

Співвідношення процентної маржі до валового 

доходу 55,5 51,2 66,8 66,0 63,1 64,2 58,6 

Співвідношення непроцентних витрат до валового 

доходу 60,8 53,0 61,1 61,9 68,3 61,5 66,0 

• Ринки нерухомості 
Cпіввідношення кредитів на житлову нерухомість 

до сукупних валових кредитів 8,4 11,2 12,8 10,4 8,2 6,9 5,5 

Cпіввідношення кредитів на комерційну 

нерухомість до сукупних валових кредитів 2,2 2,3 2,3 1,7 1,2 0,9 1,4 

• Інші фінансові корпорації (не депозитні) В єдиному пакеті документів із фінансової стабільності розрахунок індикаторів 
і їх аналіз на даному етапі не здійснюється  

• Сектор не фінансових корпорацій - « « - 

• Домашні господарства  - « « - 

• Ринок цінних паперів  - « « - 

• Ринки похідних фінансових інструментів   - « « - 

 

Таблиця 4. Індикатори фінансової стійкості, що розраховуються

Джерело: офіційний сайт Національного банку України / Статистика / Статистика індикаторів фінансової стійкості [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Таблиця 3. Інституційне охоплення індикаторами фінансової стабільності сектору депозитних
корпорацій та сектору інших фінансових корпорацій України, 2013 рік

Джерело: офіційний сайт Національного банку України / Статистика / Статистика індикаторів фінансової стійкості [Елект-
ронний ресурс]. — Режим доступу: <http://bank.gov.ua>

Структура депозитних 

корпорацій 

Кіль- 

кість 

Кількість філій 
Кількість 

дочірніх компаній 
Активи, 

всього 

млрд грн. національні іноземні національні іноземні 

Підзвітні організації, що 

включені до сектору депозитних 

корпорацій 180 177 1 105 19 1277,0 

Контрольовані Урядом 
7 54 0 12  232, 9 

Комерційні банки 
6 29 0 5  129,3 

Ощадні банки 
1 25 0 7  103,6 

Приватні 173 

 

123 

 

1 

 

93 

 

19 

 

1 04,4 

 

Комерційні банки 173 

 

123 

 

1 

 

93 

 

19 

 

1044,1 

 

Депозитні корпорації в 

процедурі ліквідації 14  3   5,7 

а) що включені до 

сектору депозитних 

корпорацій         

б) що виключені із 

сектору депозитних 
корпорацій  14  3   5,7 
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З огляду на зміст інформації, що представлена в таб-
лиці 3, можна зробити висновок, що індикатори фінан-
сового стану небанківських установ, фондового ринку,
ринку похідних фінансових інструментів, домашніх гос-
подарств не відображаються в єдиному пакеті. У свою
чергу така ситуація не дозволяє комплексного проана-
лізувати в Україні всі сегменти фінансового і фондово-
го ринків, діяльність депозитних і не депозитних корпо-
рацій, ринків похідних фінансових інструментів та не-
рухомості, домогосподарств, впливу на фінансовий сек-
тор макроекономічної кон'юнктури. На сайті Національ-
ного банку в загальному розділі "Статистика" окремо
наводяться індикатори фінансової стійкості депозитних
корпорацій та частково ринку нерухомості, перелік і ре-
альне значення яких представлені в таблиці 4. Також у
рубриці "статистика індикаторів фінансової стійкості"
надається інформація про доходи та витрати депозит-
них корпорацій, балансовий звіт депозитних корпорацій,
додаткові статті депозитних корпорацій України. Не в
розділі "фінансова стабільність", а окремо в розділі
"грошово-кредитна та фінансова статистика" надаєть-
ся інформація про основні показники діяльності банків
України.

Як свідчать дані таблиці 4, поза межами аналізу в
єдиному пакеті знаходяться ринок цінних паперів та по-
хідних фінансових інструментів, сектор не фінансових
корпорацій, не банківські фінансові установи, домашні
господарства. Тим часом, за висновками вчених, реалі-
зація грошово-кредитної політики центрального банку
повинна передбачати не лише досягнення цінової та
фінансової стабільності, а й можливість впливати на мак-
роекономічну стабільність шляхом участі в реалізації за-
гальної фінансової політики держави [10, с. 17]. Необ-
хідно звернути увагу, що неповнота даних про стан
фінансової стабільності в Україні не дозволяє зробити
адекватні висновки про зовнішні та внутрішні загрози
та розробляти упереджувальні заходи.

Відсутність комплексного підходу до діагностики
стану фінансової стабільності в Україні можна поясни-
ти тим, що на даний час застосовується секторна мо-
дель регулювання фінансового ринку, де окремі секто-
ри регулюються з боку Національного банку України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг. В залежності
від особливостей розвитку країни, стану економіки та
законодавства, специфіки фінансових відносин виділя-
ють три основні моделі наглядових систем: модель єди-
ного наглядового органу, функціональна модель, сек-
торна модель. Модель єдиного наглядового органу пе-
редбачає створення мегарегулятора та наділення його
всіма регулюючо-наглядовими повноваженнями. Мега-
регулятори функціонують у більше ніж 40 країнах світу,
як у розвинених, так і тих, що розвиваються. До країн,
чиї центральні банки офіційно звітують про фінансову
стабільність, відносяться: Великобританія, Швеція,
Угорщина, Норвегія, Австрія, Іспанія, Бельгія, Данія,
Франція, Бразилія, Канада, Фінляндія, Індонезія, Авст-
ралія [20, с. 15].

Секторна модель передбачає функціонування окре-
мого регулюючо-наглядового органу за певним секто-
ром фінансового ринку. З 2000 року деякі країни
відійшли від секторної моделі нагляду. Але Болгарії,
Литві, Фінляндії, Іспанії, Словенії, Греції, Кіпрі, Румунії,
а також в Україні така модель застосовується. Функці-
ональна модель передбачає наявність двох інститутів ре-
гулювання. Один регулює діяльність фінансових інсти-
тутів, інший розробляє норми з функціонування фінан-
сових інститутів, здійснює нагляд, захищає права інве-
сторів, споживачів фінансових послуг, контролює стан
конкуренції на фінансовому ринку. Моделі регулюван-
ня різних секторів фінансового ринку представлені в
таблиці 5.

На думку вчених, в Україні потрібно враховувати
світовий і європейський досвід нагляду і регулювання
фінансового ринку. Особлива увага має бути приділена
процесам формування нової структури фінансового сек-
тора, його інституційним та інтеграційним змінам. С. На-
уменкова в своїх наукових роботах [9] грунтовно досл-
іджує зміни в інституційній структурі та механізмах ре-
гулювання й нагляду за фінансовим сектором, що відбу-
лися в більшості країн світу. За її висновками вони про-
явилися в такому: посиленні тенденцій відходу від сек-
торної моделі нагляду в більшості європейських краї-
нах; розширенні наглядових функцій і повноважень цен-
тральних банків, що викликано посиленням їх ключо-
вої ролі в забезпеченні фінансової стабільності; поси-
ленні незалежності регуляторних органів на основі за-

Таблиця 5. Моделі регулювання в різних секторах фінансового ринку

Джерело: Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку / О.В. Апарова // Інвестиції: практика
та досвід. — 2013. — № 6. — С. 8—13.

Країни Банківський сектор Фінансовий сектор Страховий сектор 

Австрія, Бельгія, Велика 

Британія, Норвегія, 

Франція, Чилі, Японія,  
 Казахстан 

Мегарегулятор Мегарегулятор Мегарегулятор 

Німеччина Мегарегулятор /  

Центральний банк  

Мегарегулятор Мегарегулятор 

Нідерланди  Центральний банк / 
Мегарегулятор  

Центральний банк / 
Мегарегулятор 

Центральний банк / 
Мегарегулятор 

Ірландія  Центральний банк Центральний банк Центральний банк 

Швеція  Центральний банк Спецагентства по нагляду за 

фінансовою і страховою 
діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 

фінансовою і страховою 
діяльністю 

Італія, Іспанія , Індія, 
Ізраіль, Китай, ПАР  

Центральний банк Спецагентство по нагляду за 
фінансовою діяльністю 

Спецагентство по нагляду за 
страховою діяльністю 

США  Спецагентство по нагляду за 
банківською діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 
фінансовою і страховою 

діяльністю 

Спецагентства по нагляду за 
фінансовою і страховою 

діяльністю 

Російська Федерація  Центральний банк / Спец- 

агентство по нагляду за 

банківською діяльністю  

Спецагентство по нагляду за 

фінансовою діяльністю 

Спецагентство по нагляду за 

страховою діяльністю / 

Державне агентство  
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конодавчого закріплення за ними
певних прав і обов'язків, а також їх
підпорядкування профільним дер-
жавним органам (при цьому частка
регуляторів, що підпорядкована пар-
ламентам, збільшується); концент-
рації діяльності наглядових органів
(кількість самостійних наглядових
органів зростає); суттєвому підви-
щенні рівня інтеграції діяльності на-
глядових органів: майже 80 % таких
органів здійснюють аналіз та прак-
тичне розв'язання проблем з фінан-
сової стабільності. Також змінюєть-
ся структура наглядових органів і
спостерігається: посилення взаємоз-
в'язку всіх складових фінансового
сектору (фінансових інститутів, регу-
ляторних, наглядових органів і само-
регулюючих організацій; фінансово-
го ринку; фондового ринку, законо-
давчої і аналітично-інформаційної си-
стем); координація зусиль та уніфі-
кації відповідальності наглядових
органів в умовах інтеграції міжнарод-
них фінансових ринків; поява фінан-
сових конгломератів (системно зна-
чимих фінансових інститутів), що об-
'єднують різні ринки фінансових по-
слуг.

Комплексний підхід до нагляду
за фінансовим сектором можна спо-
стерігати в Республіці Казахстан
(табл. 6). У ролі мегарегулятора там
виступає Національний банк Казах-
стану. Про це свідчать публічні дані і
матеріали, які широко доступні до
громадськості і розміщені на офіцій-
ному сайті центрального банку в руб-
риках "Фінансовий нагляд" і "Фінансова стабільність".
У таблиці 6 стисло представлена сфера фінансового на-
гляду, який здійснює Національний банк Республіки Ка-
захстан. Сфера нагляду розповсюджується на банківсь-
кий сектор, ринок цінних паперів, страховий ринок, кре-
дитні бюро. Також ведеться нагляд за станом ліквідації
та оздоровлення фінансових установ. Маючи макси-
мально повну інформацію про діяльність та стан
ліквідності учасників фінансового ринку, здійснюється
формування консолідованої інформації та її предмет-
ний аналіз. Національний банк формує звіт про фінан-
сову стабільність Республіки Казахстан, який містить ос-
новні висновки, аналізується макроекономічна та фінан-
сова кон'юнктура, оцінюються ризики інститутів фінан-
сового посередництва. Здійснюється опитування банків
щодо стану кредитного ринку, введені актуальні анкети
опитування.

Досить широко представлена макроекономічна та
фінансова кон'юнктура, що аналізується Національ-
ним банком Казахстану (табл. 7). В сфері уваги зна-
ходиться: макроекономічне середовище та чинники
його стійкості; визначається роль фінансового сек-
тора і ризики концентрації; аналізуються ринки ре-
альних і фінансових активів; ризики банківського та
небанківського секторів, інститутів та інфраструкту-
ри фінансового посередництва; стан платіжних сис-
тем.

Таким чином, у Казахстані на принципах єдиного па-
кету, комплексного аналізу індикаторів та макроеконо-
мічної динаміки здійснюється регулювання фінансової
системи і управління ризиками. Це стало можливим
тому, що на базі Національного банку Республіки Ка-
захстан зосереджена вся інформація, яка комплексно
характеризує стан розвитку фінансового сектору та мак-
роекономічну динаміку, і разом це дає можливість об-
'єктивно оцінювати стан фінансової стабільності краї-
ни.

ВИСНОВКИ
На даний час в Україні застосовується секторна мо-

дель нагляду та регулювання фінансового ринку, в рам-
ках якої Національним банком України, Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національ-
ною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг реалізуються функції
нагляду окремо за банківським сектором, фондовим рин-
ком, ринком фінансових послуг, страховими компанія-
ми. На даний час система відстеження фінансової ста-
більності в Україні не має всеохоплюючого характеру,
оскільки замикається лише на аналізі індикаторів
стійкості депозитних установ і частково ринку нерухо-
мості, у той час як методикою МВФ та рекомендаціями
Європейської ради з системних ризиків визначено пакет-
ний підхід, що базується на принципах максимальної фун-

Таблиця 6. Сфера фінансового нагляду

Джерело: систематизовано на базі даних Національного банку Республіки Казах-
стан / Офіційний сайт Національного банку Республіки Казахстан / Фінансовий на-
гляд / Фінансова стабільність [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http: //
www.nationalbank.kz

Сфери нагляду 

Консолідований нагляд  

• Нагляд за крупними учасниками фінансового ринку та страховими холдингами.  

• Нагляд за банківськими холдингами і конгломератами.  

• Аналіз і формування консолідованої інформації  

Банківський сектор 

• Загальний список банків. Банки другого рівня. Філії банків.  

• Представництва банків-резидентів, банків-нерезидентів.  

• Список ліквідованих організацій і таких, що знаходяться в стадії ліквідації  
 Організації, що здійснюють окремі види банківських операцій 

• Загальний список організацій. Іпотечні організації.  
• Дочірні організації різних управляючих холдингів 

Ринок цінних паперів  

Професійні учасники ринку цінних паперів  
• Брокери-ділери. Брокери-ділери на ринку цінних паперів. Організатори торгів. Єдиний 
реєстратор цінних паперів.  

• Управляючі інвестиційним портфелем. Кастодіани. Трансфер-агенти.  

• Організації, що здійснюють управління пенсійними активами.  

Емітенти та емісійні цінні папери  

• Відомості про зареєстровані випуски недержавних цінних паперів.  

• Відомості про зареєстровані пайові інвестиційні фонди та управляючі компанії. 
• Афільовані особи акціонерних товариств.  

• Відомості про кількість акцій акціонерних товариств, що проголосовані.  
• Відомості про кількість утримувачів паїв пайових інвестиційних фондів.  

• Емітенти, що допустили дефолт  

Страховий сектор 

• Страхові (та перестрахувальні) організації. Фонд гарантування страхових виплат. 
Страхові брокери. Актуарії. Товариства взаємного страхування.  

• Філії. Представництва компаній-резидентів, нерезидентів.  

• Список ліквідованих організацій. Список організацій, що ліквідуються  

Кредитні бюро 

• Список кредитних бюро. Дані про діяльність кредитних бюро  

Ліквідація фінансових організацій 

• Банки другого рівня ліквідовані та такі, що ліквідуються. 

• Страхові (та перестрахувальні) організації ліквідовані та що ліквідуються. 

• Накопичувальні пенсійні фонди ліквідовані та такі, що ліквідуються. 

• Розширена інформація для кредиторів  
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кціональної інклюзивності та комплексного аналізу всіх
сегментів фінансового і фондового ринків, діяльності де-
позитних і не депозитних корпорацій, ринків похідних
фінансових інструментів та нерухомості, домогоспо-
дарств, макроекономічної кон'юнктури. Обмеженість да-
них про стан фінансової стабільності в Україні не дозво-
ляє зробити адекватні висновки про зовнішні та внутрішні
загрози та своєчасно розробити заходи адекватного ре-
агування. У світі спостерігається тенденція відходу від
секторної моделі нагляду та регулювання. Але для того,
щоб обрати найбільш прийнятну модель для України,
необхідно провести детальні дослідження, моделюван-
ня та розрахунки. Міжнародні експерти надають різні ре-
комендації, які базуються не на конкретній моделі, а на
виборі варіантів [6]. Тому поки триватиме робота з по-
шуку оптимальної моделі регулювання фінансового рин-
ку України, рекомендується при діючій на даний час сек-
торній моделі регулювання уповноважити Національний
банк України виконувати функції зі збору та узагальнен-
ня повного пакету індикаторів зі всіх секторів фінансо-
вого ринку, аналізу тенденцій, регулярної оцінки стану
фінансової стабільності в країні та світі з оприлюднен-
ням відповідних висновків у тематичних оглядах та кон-
сенсус-прогнозах. Пропозиція логічно випливає з того,
що зі всієї величини активів фінансового сектора на бан-
ківську систему припадає близько 90%. При будь-якій
обраній моделі регулювання фінансового сектора,
інформація про стан фінансової стабільності, зважаючи
на її державну вагу, має бути зосереджена в одній сис-
темі збору, узагальнення, діагностики та експертизи кри-
зових явищ в національній та світовій економіці.
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7.  

Макроекономічне середовище та чинники його стійкості 
Роль фінансового сектора і ризики концентрації 
− Основні тенденції розвитку фінансових відносин  

− Ризики концентрації  
Ринки реальних і фінансових активів 

− Фактори, що визначають стан ринку нерухомості  
− Фінансові ринки  

Ризики банківського сектора. Ризики інститутів та інфраструктури фінансового посередництва 

− Ризик-профіль. Кредитний ризик. Ризики, пов'язані зі структурою ліквідності, фондуванням та 

валютною позицією.  

− Достатність капіталу  
Ризики небанківського сектора 

− Страховий сектор. Накопичувальна пенсійна система  

Платіжні системи  

 Розвиток платіжних систем  

− Потоки платежів у платіжних системах  
− Обсяги платежів у розрізі видів призначення платежів  
 Регулювання системного ризику в національних платіжних системах  

− Показники ліквідності  
− Черга платіжних документів і невиконані платежі  
− Показники ліквідності  
− Анульовані платіжні документи  

Регулювання фінансової системи і управління ризиками  

Макропруденційні аспекти регулювання  

− Графік введення нових вимог Базель 3 до капіталу  
− Оцінка формування динамічного резерву та провізій МСФЗ по банківському сектору  
− Оцінка потреби в докапіталізації та виконання вимог до достатності капіталу згідно з графіком 

переходу на Базель 3 

 

Таблиця 7. Макроекономічна та фінансова кон'юнктура, що аналізується Національним банком
Республіки Казахстан

Джерело: систематизовано на базі даних Національного банку Республіки Казахстан / Офіційний сайт Національного банку
Республіки Казахстан / Фінансова стабільність [Електронний ресурс]. — Режим доступу. <http: // www.nationalbank.kz
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ
У сучасному світі велику роль почали відігравати по-

літичні відносини, які активно впливають на економічний
розвиток будь-якої країни. Взаємозалежність економічних
та політичних явищ призводить до тісного взаємозв'язку еко-
номіки та політики. Посилення ролі держави в економіці,
веде до розширення можливостей формування та отриман-
ня різновидів ренти від використання адміністративних ре-
сурсів, зокрема, політичної ренти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія політичної ренти розглядається як складова
теорії суспільного вибору та пов'язана з іменами Анни Крю-
гер, Джеймса Бюкенена, Гордона Таллока, Роберта Толлі-
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Посилення ролі держави у сучасному суспільстві веде до розширення функцій держави по-
літичними суб'єктами для реалізації власних інтересів з метою отримання додаткового доходу
на політичному ринку. Така поведінка суб'єктів політичного ринку отримала назву "рентоорієн-
тованої", а сам процес — "пошук політичної ренти". Завдяки неоінституціональній теорії та її
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"rent seeking", and this process — "search of the political rent". Thanks to the new institutional theory
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сона. Окремі аспекти розглядаються також у роботах М.
Олсона, А. Ослунда, Б. Вагнера, А. Хіллмана, А. Лоунбурга
та ін. В Росії цією проблемою займаються такі науковці, як
Р. Нуреєв, К. Сонін, Б. Левін, О. Бородіна, А. Олейник, А.
Заостровцев, С. Шульгін та ін. Окремі питання, присвячені
теорії політичої ренти, висвітлювали такі українські вчені,
як Т. Гуровська, В. Дементьєв, І. Малий, Ю. Зайцев, В. Ла-
гутін, О. Мошенець, М. Гордон, М. Галабурда та ін. Але ця
проблема не набула серйозної розробки як методологіч-
но, так і у практичному узагальненні. Це пояснюється тим,
що надто важко здобути фактичні дані відносно привлас-
нення та перерозподілу політичної ренти, адже вони не пуб-
лікуються в жодній країні світу. Тому неможливо розро-
бити точні прогнози, а висновки носять абстрактний харак-
тер.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоритичних, методолог-

ічних та концептуальних засад сутності політичної ренти з
урахуванням специфіки її формування та привласнення на
сучасному політичному ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теорія суспільного вибору вивчає політичний механізм

формування макроекономічних рішень, а також різні спо-
соби та методи, за допомогою яких люди використовують
державні установи у своїх власних інтересах, які є рушій-
ною силою економічних процесів. Використовуючи прин-
ципи класичного лібералізму та методи мікроекономічно-
го аналізу, представники цієї теорії зробили об'єктом ана-
лізу не вплив кредитно-грошових, фінансових заходів на
економіку, а сам процес прийняття урядових рішень [1, с.
546].

В основу теорії суспільного вибору покладено ідею ви-
явлення взаємозалежності економічних і політичних явищ,
а також застосування методів економічного аналізу до вив-
чення політичних процесів, що вперше здійснили у своїх
дослідженнях К. Ерроу та Д. Блек (так званий "економічний
імперіалізм"). Згодом цей концептуальний підхід став базо-
вим у дослідженнях Дж. Б'юкенена та інших представників
школи суспільного вибору, яка вивчає політичний механізм
формування макроекономічних рішень на підгрунті методо-
логії економічних досліджень, зокрема неокласичного ана-
лізу [6, с. 305]. Тобто Дж. Б'юкенен виходить із припущен-
ня, що принцип раціональної економічної поведінки може
бути застосований у вивченні будь-якої сфери суспільного
розвитку, де відбувається вибір, у тому числі й у дослідженні
політичних процесів [6, с. 306].

За І. Лакатошем кожна теорія складається з "ядра" та
"захисного поясу". Концепція політичної ренти є складовою
теорії суспільного вибору, яка використала методологію
цього вчення, а саме:

1) методологічний індивідуалізм: люди діють у пол-
ітичній сфері, переслідуючи свої власні інтереси;

2) концепція економічної людини: всі індивіди на пол-
ітичному ринку від виборця до президента керуються в своїй
діяльності в першу чергу економічним принципом, тобто
порівнюючи граничні вигоди та граничні витрати (і, перш за
все, вигоди та витрати, пов'язані з прийняттям рішень)
MB?MC;

3) політика як обмін [5, с. 137].
У політичному житті, як і в економічному, кожний учас-

ник максимізує власну функцію корисності. Об'єктом інди-
відуального інтересу, що керує людською поведінкою (в
тому числі і в політичній сфері, і в державній діяльності), є
індивідуальні блага (блага для індивідуального споживан-
ня), отримані індивідом в результаті цієї поведінки. Держав-
ний агент розглядається в якості раціональної ("економіч-
ної") людини, яка здатна оцінити індивідуальну користь та
витрати від політичної діяльності. Тобто державну діяльність
можна звести до діяльності раціональних індивідів, які прий-
мають рішення у відповідності з принципом максимізації
індивідуальної функції корисності [7, с. 454].

Політику Дж. Б'юкенен розглядає як арену мінових
відносин, де відбувається обмін, подібний до ринкового:
"Політика — складна система обміну між індивідами, у якій
останні намагаються колективно досягнути своїх власних
цілей, оскільки не можуть реалізувати їх шляхом звичайно-
го ринкового обміну. Тут немає інших інтересів, окрім інди-
відуальних. На ринку люди обмінюють яблука на апельси-
ни, а в політиці — погоджуються платити податки в обмін на
блага, необхідні всім і кожному — від місцевої пожежної
охорони до суду" [4, с. 108]. Різниця між ринковим і полі-
тичним обміном полягає у тому, що його учасники мають
різну мету. На ринку, як відомо, відбувається взаємовигід-

ний обмін. У політичній сфері державні посадовці, чинов-
ники, депутати не завжди керуються міркуваннями виключ-
но суспільного блага. Швидше, навпаки: як звичайний еко-
номічний індивід вони прагнутимуть до максимізації влас-
ної вигоди, послідовного проведення індивідуальних інте-
ресів, у тому числі на державній службі та у виборних орга-
нах. Наприклад, в обмін на голоси на виборах майбутні пол-
ітичні діячі обіцяють запровадження вигідних законів, змен-
шення ставки оподаткування, підвищення соціальних стан-
дартів тощо [6, с. 306].

Великим досягненням в теорії суспільного вибору ста-
ла розпочата Гордоном Таллоком та Анною Крюгер роз-
робка концепції пошуку політичної ренти. В 1967 р. Гордо-
ном Таллоком було досліджено втрати добробуту від мо-
нополій та тарифів. Було започатковано дослідження, яке
сьогодні відоме як рентоорієнтована поведінка [14]. Варто
зазначити, що пошук політичної ренти зацікавив економіч-
ну науку відносно нещодавно, проте, сам факт його існу-
вання мав місце у всіх економічних системах, набуваючи
різного змісту. Термін "пошук політичної ренти" був введе-
ний американкою Анною Крюгер у 1974 р., як форма про-
яву рентоорієнтованої поведінки на політичному ринку. Як
зазначає автор, у багатьох ринкових економіках обмежен-
ня уряду економічної активності є широко розповсюдженим
фактом життя. Ці обмеження призводять до виникнення
різних форм ренти, за яку люди часто вступають у конку-
рентну боротьбу. В одних випадках така конкуренція є по-
вністю легальною. В інших випадках пошук ренти набуває
інших форм таких, як хабарництво, корупція, контрабанда
та чорний ринок. Анна Крюгер поглибила вивчення рентоо-
рієнтованої поведінки та зосередила акцент на обмеженнях
у міжнародній торгівлі та сільському господарстві [15, с.
291].

У сучасному розумінні рента визначається як особ-
ливий вид стабільного фіксованого нетрудового доходу,
безпосередньо не пов'язаного з будь-якою формою
підприємницької діяльності, що отримується власником
обмежених ресурсів чи права в результаті їх експлуатації
[3, с. 6]. Тобто вона виступає економічною формою реа-
лізації права власності у її чистому вигляді. Виникають
рентні відносини між економічними агентами з приводу
пошуку джерел утворення, привласнення, розподілу та
перерозподілу ренти як доходу на обмежений монополі-
зований ресурс.

У найбільш широкому значенні під політичною рентою
розуміють сукупність індивідуальних благ (економічних,
політичних, правових, духовних та ін.), які отримує або
може отримати державний агент зверх грошових доходів
або інших благ, одержуваних ним як безпосередній екві-
валент затраченої ним праці. Тобто це доходи, що переви-
щують той їх розмір, який міг би бути отриманий індиві-
дом у випадку виконання даного виду діяльності альтер-
нативним чином за відсутності монополії на владу [2, с. 12].
Таким чином, пошук політичної ренти можна визначити як
намагання економічних агентів отримати економічну рен-
ту за допомогою політичного процесу. Економічні агенти
намагаються заволодіти винятковими перевагами, викори-
стовуючи примус держави для служби приватного інтере-
су.

Опишемо пошук політичної ренти, через рентоорієнто-
вану поведінку індивідів на політичному ринку. Використо-
вуючи неоінституціональний підхід, а саме: методологію
теорії раціональної поведінки, зазначимо, що індивід нама-
гається максимізувати свою корисність за рахунок викори-
стання свого положення на політичному ринку, таким чином,
щоб отримати політичну ренту. Політична рента отримуєть-
ся на, так званому, "чорному" або неофіційному політично-
му ринку. Тоді як на офіційному здійснюється процес об-
міну голосів на суспільні блага.
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Політична рента пов'язана з різного роду бар'єрами та
обмеженнями, що накладаються на трансакції. При цьому
акцент зміщується з контролю доступу до рідкісних ресурсів
на контроль доступу до угоди або поле взаємодій як сукуп-
ності трансакцій, що мають чіткі межі у фізичному та інсти-
туційному просторі. Адміністрація (влада) обмежує доступ
до поля, що призводить до монополізації права визначати,
кому надавати цей доступ, а кому — ні. Саме обмеженість
доступу або відсутність сприятливих умов призводять до
бажання подолати ці бар'єри, внаслідок цього виникає пол-
ітична рента. Така монополізація створюється людьми штуч-
но, використовуючи адміністративний ресурс, як правило,
на шкоду суспільству. Адже відбувається процес перероз-
поділу, а не створення, обмежених благ на користь тих, хто
володіє монопольним становищем на політичному ринку.
Перш за все мова йде про використання можливостей дер-
жави, які стають об'єктом монополії господарювання окре-
мих чиновників і політиків. Тобто джерелом політичної рен-
ти є монополія на владу [9, с. 100]. Виникають відносини
квазівласності на деякі умови господарювання, коли реальні
функції, притаманні державі, привласнюються тимчасово в
своїх інтересах певними людьми. Тіньова ціна доступу до
цих ресурсів для зацікавлених осіб буде меншою порівняно
з доходом від їх використання. Тому вони погоджуються на
відповідні витрати, практично поступаючись частиною сво-
го додаткового доходу на користь того, хто контролює цей
доступ до ресурсів [3, с. 7].

За своєю економічною сутністю політична рента є на-
слідком суб'єктивних дій уряду, який дає можливість впли-
вовій на політичний процес групі осіб привласнювати час-
тину створюваного в суспільстві доходу. Таке привласнен-
ня не підпорядковується законам факторно-функціональ-
ного розподілу доходів, а є наслідком перерозподілу пер-
винних форм доходу: земельної ренти, заробітної плати,
прибутку, відсотка. У сучасній економіці розподіл доходів
значною мірою визначається взаємодією впливових на пол-
ітичній арені груп, а особливе становище держави спону-
кає ці групи суспільства боротися за владу, за контроль за
найважливішими його органами з метою реалізації влас-
них інтересів, що впливає на прийняття політичних рішень
[10, с. 196].

Дж. Стіглер визначає чотири основні способи привлас-
нення політичної ренти окремими групами:

1) прямі грошові субсидії;
2) обмеження доступу в галузь, а отже, контроль за

появою нових конкурентів (за допомогою квот, протекціон-
істських тарифів та ін.);

3) привілеї, що дають змогу певній галузі впливати на
виробництво в суміжних галузях;

4) пряма фіксація цін [10, с. 196].
Рентоорієнтована поведінка на політичному ринку, про-

являється як здатність суб'єктами максимально задоволь-
нити свої інтереси, що знаходить вияв у мотивах та поведінці.
Пересічний споживач суспільних благ висловлює та захищає
свої інтереси в якості виборця [11, с. 89]. Виборець виявляє
свої переваги за допомогою механізму голосування. Ресур-
си, які знаходяться в розпорядженні виборця — це не тільки
його осибисте право голосу, але й можливості, пов'язані з
участю в різноманітних організаціях, фінансування політич-
них кампаній. Ці можливості в свою чергу обумовлені роз-
поділом доходів, вільного часу та інших ресурсів, а їх вико-
ристання — ступенем зацікавленості індивіда в прийнятті
того аба іншого рішення [11, с. 89].

Ті, для кого характерні інтенсивні однорідні переваги,
об'єднуються в групи. Невеликі за розмірами групи, які
відстоюють спеціальні інтереси, мають перевагу. Такій групі
легше домогтися згоди на надання їй привілегій або пільг,
оскільки пов'язані з цим витрати майже не відчуваються для
інших громадян. Адже вигоди від реалізації спеціального

інтересу концентруються всередині групи, а витрати розпо-
діляються на все суспільство [11, с. 106].

Бюрократи, беручи участь у політичному процесі, на-
магаються проштовхнути такі рішення, щоб гарантувати
собі економічну ренту за рахунок суспільства. Іншою є по-
ведінка політика — прагнення отримати якомога більше
голосів виборців [11, с. 93]. Політики зацікавлені у рішен-
нях, які забезпечують явні та негайні вигоди, тобто вима-
гають прихованих витрат, які складно виявити. Діапазон
благ, що входять до складу політичної ренти, надзвичайно
широкий — від додаткових грошових доходів і розширен-
ня можливостей одержання матеріальних благ до різного
роду нематеріального порядку (влади, поваги тощо) [2, с.
13].

Політики є основними фігурами в моделях захоплен-
ня ренти або вони отримують ренту безпосередньо для
себе, або для когось з розрахунком, що їм віддячать за
зусилля. Адже вся діяльність по захопленню ренти мож-
лива лише тоді, коли бюрократія і політики, чутливі до такої
діяльності, зацікавлені в тиску з боку фірм, тому що ма-
ють з цього зиск. Корислива поведінка чиновників і пол-
ітиків у подібних ситуаціях пов'язується з рентоорієнтова-
ною поведінкою. Така поведінка полягає в діяльності, спря-
мованій або на використання монопольного становища,
або на отримання доступу до урядових субсидій (на відміну
від намагання в умовах ринкової економіки отримати при-
буток) [12, с. 494].

Причинами існування можливостей вилучення по-
літичної ренти можна виділити такі:

1) неповнота інформації. Основна ідея полягає в тому,
що доступ до інформації не є безплатним та вільним, тобто
отримання інформації вимагає яких-небудь витрат. Непов-
нота інформації на практиці означає непрозорість у прий-
нятті рішень;

2) обмежена раціональність. Теорія обмеженої раціо-
нальності пропонує альтернативні процедури вибору в умо-
вах неповної інформації;

3) опортуністична поведінка учасників. Опортуністич-
ною можна вважати таку поведінку, яка спрямована на до-
сягнення власних цілей економічного агента і не обмеже-
на міркуваннями моралі. У загальному випадку вона трак-
тується як надання неповної або викривленої інформації.
В її основі лежить розбіжність економічних інтересів, обу-
мовлена обмеженістю ресурсів, невизначеністю і, як на-
слідок, недосконалою специфікованістю умов контракту
[13].

Можна констатувати, що інтереси державного агента і
суспільства прямо не співпадають, а"невидима рука", спро-
можна їх узгоджувати, відсутня. Б'юкенен зазначає, що за-
кон "невидимої руки" Адама Сміта не має політичного ана-
логу [7, с. 20]. Для створення ефективної мотивації держав-
ного агента необхідно, щоб розрив між граничною корисн-
істю рентного доходу і граничними втратами колективних
благ заповнювався зовнішньою владою над його поведін-
кою. Точніше кажучи, розрив корисності заповнюється для
державного агента витратами (санкціями), які повинне ство-
рити йому суспільство, якщо його діяльність суперечить інте-
ресам громадян, і які здатні перенести норму заміщення в
бік суспільних благ. Отже, з боку суспільства є необхідною
"видима рука" влади над державою. Як раціональні індиві-
ди, які максимізують власну вигоду, самі по собі державні
агенти не схильні нести витрати зі створення колективних
благ для суспільства і будуть створювати їх лише за наяв-
ності зовнішньої змушуючої влади. Така влада здатна зму-
сити державних агентів нести витрати на користь суспіль-
ства (тобто створювати колективні блага) за умови що ця
влада буде застосовувати до них санкції у випадку відмови
з їх боку підкорити свою діяльність суспільним цілям [8, с.
268].
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Створюючи ренту, державний агент створює одночас-
но втрати для себе як для члена суспільства. Між тим втра-
ти поширюються на всіх, а рентний дохід присвоюється
індивідуально або в рамках вузької групи. У державного
агента втрата суспільного блага для всіх "перекривається"
отриманням приватного блага для себе. Приватні блага
будуть створюватися за рахунок суспільних до того часу,
поки граничні доходи державного агента не будуть пере-
вищувати його граничних втрат як члена суспільства [8, с.
267].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяють зробити наступні

висновки:
1) провали ринку та його неспроможність виробляти

суспільні блага, призводять до посилення ролі держави в
економіці. І як внаслідок цього відбувається розбухання дер-
жавного та бюрократичного апарату, що призвело до ви-
некнення політичної ренти;

2) концепція пошуку політичної ренти як наукова кате-
горія зародилась у 70-х роках ХХ ст., а саме явище було
присутнє в усіх економічних системах, адже це питання осо-
бистої вигоди, яка є рушійною силою людини в будь-які
часи;

3) під політичною рентою розуміють сукупність інди-
відуальних благ (економічних, політичних, правових, ду-
ховних та ін.), які отримує або може отримати держав-
ний агент зверх грошових доходів або інших благ, одер-
жуваних ним як безпосередній еквівалент затраченої ним
праці;

4) у політичній діяльності особистий інтерес має широ-
кий діапазон і включає окрім грошових доходів ще й пол-
ітичні, духовні, правові та інші блага.Такі мотиви, як праг-
нення влади, популярності, соціального статусу та ін.,
відіграють значну роль в політичному житті;

5) державні чиновники намагаються отримати матері-
альні вигоди за рахунок як суспільства в цілому, так і ок-
ремих осіб, які домагаються прийняття окремих рішень.
Бюрократи, беручи участь у політичних процесах, роблять
спроби провести такі рішення, які б гарантували їм отри-
мання економічної ренти за рахунок суспільства. Все це
призводить до зловживань владою та втратами для сусп-
ільства;

6) основними формами пошуку політичної ренти є лоб-
іювання, логролінг та корупція.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розвиток в Україні ринкових регуляторів економі-
ки зумовлює необхідність вирішення першочергових
завдань вдосконалення управління нерухомістю, в пер-
шу чергу територіальних громад. При цьому першочер-
гового значення набуває розробка та впровадження
організаційно-правових, фінансових, економічних пере-
думов для сталого розвитку економіки територіальних
громад за рахунок управління рухомим і нерухомим
майном та іншими об'єктами, що належать до комуналь-
ної власності територіальних громад.

Гарантією реалізації першочергових соціально-еко-
номічних завдань слугує фінансова база місцевих бюд-
жетів. З цього приводу О. Кузьменко відмічає актуаль-
ну проблему, яка полягає в недостатньому обсягу дохі-
дної частини місцевих бюджетів та високий рівень до-
таційності місцевих бюджетів [3, с. 74].
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Визначено актуальні питання оцінки об'єктів нерухомості. Автором проведений аналіз тео-
ретичних, нормативних та практичних засад визначення підходів до оцінки об'єктів нерухомості,
що дає змогу стверджувати про необхідність внесення відповідних змін до Національного стан-
дарту "Оцінка нерухомого майна" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1442
від 28 жовтня 2004 р. у частині розширення підходів до оцінки нерухомого майна. Розроблено
пріоритетні заходи вдосконалення нормативних засад оцінки об'єктів нерухомості. Доведено
доцільність застосування ринкових регуляторів при здійсненні оцінки об'єктів нерухомості. Як
результат запровадження такої бази даних покращиться якість оцінки об'єктів нерухомості
відповідно до їх реальної ринкової вартості, а також слугуватиме виведенню з тіньового ринку
угод з нерухомістю.

There are determined the urgent question of real estate appraisal. The author analyzes the
theoretical, normative and practical foundations of defining approaches to the assessment of real
estate, which suggests the need to make appropriate changes in the National Standard "Assessment
of real property", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1442 of 28 October 2004
regarding expansion of approaches to a real estate appraisal. The priority measures of improvement
of regulatory principles of real estate appraisal are developed. The feasibility of market regulators
of real estate items appraisal is evinced. As a result, the introduction of such a database will improve
the quality of real estate valuation in accordance with its fair market value, as well as remove real
estate transactions from the shadow market.

Ключові слова: оцінка майна, управління власністю, ефективність управління, об'єкт нерухомості.
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У даному контексті ми цілком підтримуємо позицію
Я. Нікітіної, що для органів місцевого самоврядування
задля успішного соціально-економічного розвитку те-
риторії найважливішим є стабільність дохідних джерел,
тобто визначеність переліку закріплених доходів та нор-
мативів відрахувань від регулюючих доходів за різни-
ми рівнями влади на довгостроковій основі, з метою
можливості планування місцевими органами влади своїх
видатків на перспективу [4, с. 358].

В Україні до останнього часу основною статтею до-
ходів місцевих бюджетів був податок з доходів фізич-
них осіб. Проте з 1 січня 2014 року набула чинності нор-
ма Податкового кодексу про обов'язкове оподаткуван-
ня нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки.
Так званий податок на нерухомість розпочнуть сплачу-
вати з 01 липня поточного року. Сповіщення про нарахо-
ваний податок на нерухомість за 2013 рік будуть розіс-
лані платникам такого податку до 1 липня 2014 року.
Отже, з податковими новелами тема оцінки нерухомості
в контексті управління власністю теж актуалізується.
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Останні дослідження та публікації, на які спираєть-
ся автор, виділення невирішених частин загальної про-
блеми, котрим присвячується дана стаття. В основу на-
писання даної статті покладено наукові ідеї та розроб-
ки таких українських та зарубіжних вчених, як О. Кузь-
менко, В. Кочеткова, О. Корнух, В. Харченка, В. Фро-
лової, Я. Нікітіної. Проте варто підкреслити, що комп-
лексного наукового дослідження актуальних проблем
оцінки об'єктів нерухомості як важливої компоненти
підвищення ефективності управління власністю з позиції
економічної теорії у вітчизняній економічній науці не
проводилось за винятком фрагментарних наукових по-
шуків.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Оцінка об'єктів нерухомості як важлива компонен-

та підвищення ефективності управління власністю пе-
редбачає визначення чинників, які впливають на оцінку
вартості нерухомості. При цьому важливим аспектом
залишається їх групування та правове оформлення. Та-
ким чином, метою нашої статті є загальнотеоретичний
аналіз управління об'єктами нерухомості та розробка
практичних рекомендації щодо класифікації чинників,
які впливають на оцінку вартості нерухомості та на-
прямів їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика управління об'єктами нерухомості дає

можливість визначити ряд її особливостей, зокрема:
— застосування неринкових механізмів управління

нерухомістю (відсутність модернізації, відсутність ефек-
тивного менеджменту, відсутність інновацій);

— порушення правового оформлення майнових
відносин;

— відсутність ефективного інформаційного забез-
печення. Зазначимо, що з 01 січня 2013 року державну
реєстрацію прав власності на нерухоме майно і землю,
здійснює Державна реєстраційна служба України (Укр-
держреєстр) та її територіальні підрозділи. Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України Про затверд-
ження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно но-
вий порядок державної реєстрації набрав чинності з
12 лютого 2014 року [8];

— невідповідність оцінки вартості об'єктів нерухо-
мості ринковій ціні і, відповідно, необгрунтоване зани-
ження орендної плати за їх використання. Відповідно
до "Порядку проведення оцінки для цілей оподаткуван-
ня та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства" затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 4
березня 2013 р. № 231 [7] оцінку нерухомості здійсню-
ють оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, що ма-
ють відповідне свідоцтво оцінювача або сертифікат су-
б'єкта оціночної діяльності з метою визначення доходу
від продажу (міни) об'єкта нерухомості і, відповідно, для
визначення розміру податку, що сплачується з такого
доходу. При цьому відповідно до ст. 172 Податкового
кодексу України оподаткуванню підлягає дохід, отри-
маний від продажу об'єкта нерухомості, виходячи з ціни,
зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче

оціночної вартості такого об'єкта нерухомості, розра-
хованої уповноваженим на те органом [6]. Проте зали-
шається проблема в тому, що на сьогодні такий уповно-
важений орган законодавчо чітко не визначений.

Ці та ряд інших проблем можуть призвести до змен-
шення надходжень до місцевих бюджетів, до не цільо-
вого та неефективного використання об'єктів нерухо-
мості, суттєвого зниження інвестиційної привабливості
таких об'єктів.

Відповідно, вважаємо, що на сьогодні пріоритетом
в організаційно-правовому плані є розробка та впровад-
ження ефективної програми управління нерухомістю
територіальної громади. А при цьому, така програма має
чітко передбачати використання сучасних методів рин-
кової оцінки об'єктів нерухомості, застосування сучас-
них інформаційних технологій при формуванні бази
даних таких об'єктів.

Реалізація програми управління нерухомістю тери-
торіальної громади має грунтуватися на узгодженому
застосуванні системного, інноваційного, комплексного
та конкурентного підходів.

Системний підхід в контексті здійснення оцінки
об'єкту нерухомості базується на принципі досліджен-
ня як системи взаємопов'язаних елементів. Системний
підхід у першу чергу передбачає застосування в процесі
управління, як правильно наголошує В. Фролова не ста-
тичні, а стратегічно-орієнтовані адаптивні системи уп-
равління [9, с. 101]. При цьому, на нашу думку, систем-
ний підхід в управлінні нерухомістю має включати і фак-
тор часу, фактор ризику, конкурентний ризик тощо. З
цього приводу ми підтримуємо позицію В. Харченко, що
застосування системного підходу в управлінні підприє-
мством дозволяє взаємозв'язано вирішувати системні
завдання, котрі об'єднані у підсистеми (елементи), що
враховують часовий період управління, ресурсні скла-
дові, перспективи розвитку, ризики [10].

Застосування інноваційного підходу в системі управ-
ління власністю зумовлено необхідністю проведення
модернізації як самих об'єктів, а також і самого управ-
лінського процесу. Даний підхід, крім іншого, також пе-
редбачає створення об'єктів нерухомості з урахуванням
динаміки зміни попиту, споживчих переваг до моменту
здачі об'єкта в експлуатацію, підвищення конкуренто-
спроможності, що в кінцевому результаті напряму впли-
ває на оцінку об'єкту. Це зумовлює використання сучас-
них дизайнерських і архітектурних розробок, застосу-
вання нових будівельних матеріалів та ресурсозберіга-
ючих будівельних технологій при створенні об'єкту не-
рухомості. При цьому увага має також приділятися й
інфраструктурі. Ми згодні з твердженням О. Корнух, що
результатом інноваційного розвитку підприємства бу-
дуть постійні прогресивні зміни його якісного стану, а
яким буде процес інноватизації: революційний або ево-
люційний — залежатиме від обраного інноваційного
напряму, дієздатної стратегії інноваційного розвитку та
рівня співвідношення власних та залучених інтелек-
туальних ресурсів та людського інтелектуального кап-
італу підприємства. Розумне поєднання напрямів інно-
ваційного розвитку із складовими інтелектуального ка-
піталу підприємства забезпечить отримання доходу в
процесі його економічного розвитку [1]. Як підсумок,
відмітимо, що метою інноваційного підходу в управлінні



Інвестиції: практика та досвід № 17/2014100

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

власністю є отримання економічного ефекту, результа-
том якого стане новизна, комерційна обгрунтованість
та задоволення потреб споживачів.

Визначальною метою управління нерухомістю є за-
доволення потреб споживачів. Реалізації цієї мети зде-
більшого відбувається з допомогою функціонального
підходу. При цьому управління об'єктом нерухомості
зводиться до оптимізації співвідношення головних і дру-
горядних функцій для підтримки привабливості об'єкта
для споживача, яке може здійснюватися як на стадії
проектування об'єкта, так і в період його експлуатації.
Безумовно, реалізація такої мети сприятиме підвищен-
ню ефективності оцінки майна, в даному випадку об'єкту
нерухомості. Визначальною метою функціонального
підходу є ефективне використання власності за допо-
могою таких організаційно-правових форм, як само-
стійне або спільне використання об'єктів нерухомості,
концесія, продаж, оренда, приватизація, застава тощо.

Ефективне управління власністю може здійснюва-
тись виключно на поєднанні нормативно-правових, со-
ціально-економічних, фінансових, екологічних тощо ас-
пектів управління. Практична реалізація такого взаємо-
зв'язку управління відбувається на основі застосуван-
ня комплексного підходу.

Важливим аспектом у забезпеченні ефективності
управління майном є динамічний підхід, який передба-
чає вивчення об'єктів нерухомості в розвитку, на основі
ретроспективного аналізу та в порівнянні з успішним
досвідом інших, в тому числі актуальним напрямом є
вивчення та імплементація зарубіжного досвіду. До того
ж, на основі динамічного підходу здійснюється прогноз
розвитку підприємства, аналіз розвитку ризиків та за-
гроз тощо.

Розвиток конкуренції, динамічність ринкових відно-
син, суттєве розширення географії господарських відно-
син спонукають підприємств до здійснення постійного
моніторингу тенденцій та розвитку економічних відно-
син. Адже досягнення конкурентних переваг в наш час
не можливе без володіння конкурентнозначущою
інформацією. В даному ракурсі конкурентний підхід в
управлінні власністю повинен забезпечити інформацій-
ну підтримку прийняття управлінських рішень по управ-
лінню стратегією розвитку. Інформаційна підтримка
прийняття управлінських рішень передбачає викорис-
тання знань про ринок, про нові розробки, про
діяльність конкурентів, особливо їхні переваги та про-
махи, про потреби споживачів, про перспективне зако-
нодавство, про тенденції розвитку глобальної економі-
ки та ряд інших принципово важливих питань.

На нашу думку, весь комплекс управління нерухо-
містю, а тим паче підвищення ефективності таких про-
цесів визначається не тільки застосування наукових
підходів, а й механізмом самої системи управління. Та-
кий механізм включає цільову, функціональну та забез-
печуючу підсистеми. Складовими даних підсистем є:

І. Цільова підсистема включає наступний комплекс
заходів: забезпечення ресурсами, розширення ринку,
інноваційний розвиток, соціальний розвиток, розвиток
охорони навколишнього середовища. Мета —
збільшення вартості об'єкту нерухомості.

ІІ. Функціональна підсистема включає такі заходи,
як розробка стратегії, планування роботи, мотивація

працівників добросовісного ставлення до своїх функ-
ціональних обов'язків, система захисту комерційних
секретів, захист інформаційних ресурсів. Мета — забез-
печення конкурентної переваги.

ІІІ. Забезпечуюча підсистема включає: локальну пра-
вову базу, методичне забезпечення, організаційно-тех-
нічне та інформаційне забезпечення. Мета — забезпе-
чення безперебійного функціонування об'єкту нерухо-
мості.

Застосування визначеного нами механізму управлі-
ння власністю повинно на практиці забезпечити стійкість
системи управління власністю. Це означає як гаранту-
вання якості стратегічних планів і оперативного управ-
ління, так і здатність системи до мобільності. Мобіль-
ність ми розглядаємо як здатність пристосовуватись до
потреб споживачів.

Для ефективного управління нерухомим майном
основні цілі управління і повинні бути спрямовані на:

— покращення соціально-економічного забезпе-
чення умов життєдіяльності громадян;

— забезпечення сталого економічного розвитку че-
рез підвищення ефективності ринку нерухомості;

— покращення екологічної ситуації;
— збільшення доходної частини державного та

місцевих бюджетів.
При цьому ми повинні враховувати такий чинник, як

диференціація ринкової кон'юнктури. Адже ринки не-
рухомості носять локальний характер. Наприклад, ме-
ханізми, які застосовуються в Києві не можуть бути в
цілому імплементовані в Кіровограді. Тому досвід од-
ного регіону не може бути перенесений повністю на
інший регіон, а має бути адаптований з урахуванням
економічних, соціальних, географічних, ресурсних тощо
особливостей регіону. До того ж застосування тих чи
інших підходів до управління власністю територіальних
громад буде залежати від розвитку регіонального рин-
ку нерухомості.

Вважаємо, що для покращення ефективності управ-
ління комунальною власністю, місцеві органи влади
повинні повністю володіти інформацією про об'єкти
нерухомості, більше того — вміло розпоряджатися і
керувати нею в інтересах громади. При цьому важли-
вою умовою ефективного управління є створення ре-
гіональної системи збору, обробки та зберігання даних
з нерухомості. Умовою створення такої системи та її
ефективного функціонування є скоординована робота
всіх місцевих служб, діяльність яких, так чи інакше, тор-
кається управління нерухомістю територіальної грома-
ди. На сьогоднішній день така система на рівні муніци-
пальних утворень відсутня.

Формування ефективної системи управління неру-
хомістю на регіональному рівні в сучасних ринкових
умовах господарювання є найважливішою метою, що
стоїть перед органами місцевої влади.

Реалізація таких завдань, на нашу думку, дозволить:
— збільшити ефективність використання ринку не-

рухомості (залучення інвестицій в капітальне будівниц-
тво, модернізація застарілих комплексів);

— покращити надходження до місцевих бюджетів
(за рахунок підвищення прибутковості і збільшення вар-
тості об'єктів нерухомості, яка знаходиться в кому-
нальній власності);
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— розвиток ринку нерухомості на рівні територіаль-
ної громади;

— як наслідок: створення нових робочих місць, роз-
виток міських та сільських територій, покращення
інфраструктури.

При цьому ми б хотіли наголосити, що ігнорування
на практиці застосування визначених нами підходів та
завдань може призвести до негативних наслідків, зок-
рема:

— зниження доходів до місцевих бюджетів;
— порушення балансу між ставкою орендної плати

та реальною оцінкою об'єкту нерухомості;
— зниження інвестиційної привабливості об'єктів

нерухомості;
— розвиток корупційних схем на ринку нерухомості

і, як наслідок, стримування розвитку ефективного ви-
користання об'єктів нерухомості.

З визначеного масиву, ми б хотіли акцентувати свою
увагу на проблемі визначення чинників, які впливають
на оцінку вартості нерухомості. Аналіз наукових дже-
рел, міжнародної та національної практики дозволяє
згрупувати всі чинники в такі групи:

1) геоекономічні: глобальна фінансова криза, коли-
вання основних міжнародних валют,

2) політичні: жорстка адміністративна політика,
відсутність ринкових регуляторів, політична стабіль-
ність, ступінь довіри громадян до банківської системи;

3) соціально-економічні: розвиток економіки, де-
мографія населеного пункту, розвиток інфраструктури,
розвиток іпотечного кредитування, рівень доходу насе-
лення, зайнятість населення, рівень затрат на будівниц-
тво, податкова політика тощо;

4) географічні: кліматичні умови, забезпеченість
регіону ресурсами, внутрішня міграція тощо;

5) юридичні: стан правового регулювання права
власності, судовий захист права власності.

Що стосується чинників, досить цікаво зазначає
В. Кочетков, що в кризових умовах залишаються пріо-
ритети в збереженні грошових коштів і доходів, неру-
хомість має таку ж саму перевагу, як і твори мистецтва,
коштовності, антикваріат [2].

Варто також додати, що окремі чинники мають
опосередкований вплив на оцінку вартості об'єктів не-
рухомості. Наприклад, рівень доходів зважаючи на
розвинений тіньовий сектор не є об'єктивним. А тому
і не відповідність рівню зростання цін на нерухомість
рівню збільшення доходів населення. Інший чинник
— розвиток економіки те ж не завжди буде об'єктив-
ним. Наприклад, при незначних кризових явищах в
економіці,  населення старається інвестувати в
стабільні проекти, яким і виступає нерухомість. За
таких обставин зниження економічного росту може
вплинути на збільшення вартості нерухомості. Дане
твердження відноситься і до власних промислових
об'єктів, які в таких ситуаціях будуть вкладати в мо-
дернізацію виробництва, збільшення власності тощо.
Іпотека як чинник впливу на вартість нерухомості теж
не завжди виконує своє призначення. Так, в умовах
постійного зростання цін на нерухомість, іпотечне
кредитування виступає не інструментом, що допома-
гає вирішити житлове питання, а інструментом, що
допомагає встигнути за ціною.

Важливою проблемою, яка напряму впливає на
вартість об'єктів нерухомості, особливо в мегаполісах
— це складність одержання земельних ділянок та доз-
волів на будівництво, що в кінцевому результаті сприяє
монополізації ринку. Монополізація в даному випадку
дозволяє диктувати ціни на нерухомість, знижуючи при
цьому якість послуг.

Визначені нами чинники застосовуються у відпові-
дних напрямах. Зокрема ми виокремлюємо такі, як гро-
шова оцінка землі, оцінка нерухомості як об'єкту опо-
даткування, як об'єкту приватизації, як об'єкту іпотеч-
ного кредитування, для визначення ставки орендної
плати.

Розглянемо ці напрями більш детально. Метою гро-
шової оцінки землі є формування інформаційних баз
даних з даними про ринкову варість землі. Такі бази
даних формуються на основі застосування геоінформа-
ційних систем. При виборі критерію оцінки грошової
вартості землі потрібно підходити системно. При чому
дохідність проекту забудови не має бути пріоритетним
чинником. Слід враховувати і саме розташування ділян-
ки, потенційні рекреаційні характеристики, цільове при-
значення, соціальний аспект тощо.

Відсутність на даний час стратегії розвитку земель-
них відносин та повноцінного законодавства гальмує і
розвиток повноцінної методології розрахунку ринкової
вартості земель.

Введення податку на нерухомість передбачає й ме-
тодики створення бази для системи оподаткування. Та-
ким чином, оцінка нерухомості як об'єкту оподаткуван-
ня є одним з ключових питань вдосконалення податко-
вого законодавства.

Приватизація об'єктів нерухомості займає важливе
місце в поповненні бюджету, модернізації виробницт-
ва, покращення господарських відносин та ряд інших
позитивних напрямів. З цих підстав оцінка нерухомості
як об'єкту приватизації займає принципово важливе зна-
чення. Основна мета — проведення об'єктивної оцінки
з метою отримання реального прибутку від приватизації.

Розвиток системи іпотечного кредитування, запро-
вадження механізму оцінки ринкової вартості об'єкту
застави для іпотечного кредитування може принести
очікуваний ефект лише за умови, коли методологія і
технологія визначення цих величин буде з одного боку
відповідати реаліям сучасних умов, а іншого боку, відпо-
відати вимогам міжнародних стандартів оцінки.

Слід відмітити, що на сьогодні не має нормативно
визначеної методики оцінки ринкової вартості нерухо-
мості як об'єкту застави при іпотечному кредитуванні
при визначення рівня ризику для кредитної установи.
При цьому, вартість нерухомості, яка виступає об'єктом
застави при іпотечному кредитування, кредитною уста-
новою оцінює значно нижче від її реальної ринкової
вартості.

Тому, на нашу думку, оцінка нерухомості як об'єкту
оподаткування, приватизації та іпотечного кредитуван-
ня має проводитись за єдиною методикою.

ВИСНОВОК
Проведений нами аналіз теоретичних, нормативних

та практичних засад визначення підходів до оцінки
об'єктів нерухомості дає змогу стверджувати про не-
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обхідність внесення відповідних змін до Національного
стандарту "Оцінка нерухомого майна" затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28
жовтня 2004 р. [5] у частині розширення підходів до
оцінки нерухомого майна за рахунок таких особливос-
тей:

— географічного чиннику: місце розташування в
масштабах населеного пункту (віддаленість від центру
міста, від центральних магістралей і транспортних вузлів
тощо);

— фізичних особливостей об'єкту нерухомості (тип
будівлі, рівень фізичного зносу будівлі, внутрішній стан,
якість планування, наявність сучасних технологій тощо);

— типологізації об'єкту нерухомості (адміністратив-
на споруда, готельно-розважальний комплекс, промис-
лове підприємство, багатоповерхові житлові споруди,
стратегічні об'єкти тощо);

— наявності ризику: оформлене право власності на
земельну ділянку, спірне будівництво, наявність позову
в суді щодо неправомірності забудови території тощо;

— закріплення єдиного підходу при оцінці нерухо-
мості як об'єкту оподаткування, приватизації, застави;

— запровадження загальної бази даних по операц-
іях купівлі-продажу, предметом яких є об'єкти нерухо-
мості. Така база даних має містити інформацію про
вартість об'єкту, що був проданий. Як результат запро-
вадження такої бази даних покращиться якість оцінки
об'єктів нерухомості відповідно до їх реальної ринко-
вої вартості, а також слугуватиме виведенню з тіньово-
го рику угод з нерухомістю.
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В статті розглянуто інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних рин-
ках. Виявлено, що значне зростання обсягів китайських інвестицій за кордоном забезпечує
експансію китайського корпоративного сектору на усіх ринках глобального простору. Головни-
ми цілями корпорацій, що здійснюють свою діяльність за кордоном є забезпечення держави
необхідними джерелами сировини; освоєння нових споживчих ринків для товарів китайського
виробництва; поширення політичного та економічного впливу на міжнародній арені.

The article provides an explanation of the main expansion investment principles of Chinese
corporations in the global markets. Also research emphasis significant increase in Chinese investment
abroad and provides expansion of the Chinese corporate sector in all markets of the global space.
Pointed up, that the main goals of corporations which operate abroad is to provide the state relevant
sources of raw materials; development of new consumer markets for Chinese goods production;
distribution of political and economic influence in the international arena.

Ключові слова: Китай, корпоративний сектор, експансіоністські стратегії, інвестиційна політика, прямі
іноземні інвестиції.
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INVESTMENT BASICS EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN GLOBAL MARKETS

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Експансія китайських корпорацій на глобальному
ринку свідчить про їх вагому роль у формуванні правил
глобальної економічної конкуренції. Як слушно зазна-
чає Т. Фролова: "У наукових кругах існує консенсус з
приводу того, що інвестиції є областю, де глобалізаційні
процеси розвиваються найшвидше, а їх результати ви-
являються найгостріше" [1]. Утвердження в якості гло-
бального економічного лідера потребує активної участі
Китая у світових інвестиційних процесах, саме тому ак-
туальності набуває виявлення особливостей та тен-
денцій сучасних міжнародних інвестиційних процесів за
участі Китаю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інвестиційних засад розвитку китайсь-
кої економіки присвячені роботи багатьох авторів, у

тому числі А. Ал-Сєйдіга [2], Т. Байдена [3], Т. Браніган
[3], В. Голод [4], К. Девіса [5], Чжай Дуншена [6],
О. Кендюхова [7], А. Островського [8], Н. Саліджано-
вої [9], А. Селищева [10], Т. Фишмена  [11], К. Шалвеи-
ма [3] та інших. Разом з тим, сучасні тенденції та особ-
ливості інвестиційних засад експансії китайських кор-
порацій на глобальних ринках потребують подальшого
дослідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Основною ціллю статті є виявлення особливостей,

тенденцій та сучасіних інвестиційних засад експансії
китайських корпорацій на глобальних ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Про неухильно зростаючу економічну експансію
Китайської Народної Республіки (КНР) свідчить, зокре-
ма, той факт, що в останні роки ця країна збільшуючи
щорічне закордонне інвестування в середньому на 8%
перетворилась з нетто імпортера в одного з провідних



Інвестиції: практика та досвід № 17/2014104

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

у світі експортерів капіталу. "У 2013 році
китайські інвестори вклали 90,17 млрд
дол. США в нефінансові сектори зарубі-
жних економік, забезпечивши країні за
цим показником третє місце в світі" [12].
Інвестиції КНР за кордон є невід'ємною ча-
стиною державної політики відкритості та
пріоритетним напрямом зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Суттєвий приріст обсягів
експорту капіталу спостерігається з 2005
року, коли Державна Адміністрація з ва-
лютних операцій відмовилась від жорсто-
кого валютного регулювання. В 2013 році
"порівняно з попереднім роком обсяг пря-
мих китайських інвестицій зріс на 16,8 %...
китайські інвестори здійснили прямі інве-
стиції в 5090 закордонних підприємств
у156 країнах та регіонах" [13].

Однак інвестиційній експансії переду-
вали періоди обмежень міжнародної інве-
стиційної діяльності китайських корпо-
рацій. Зокрема, відмітимо такі періоди: обмеженого
дозволу іноземного та зарубіжного інвестування
(1979—1990 роки); пріорітетності залученні іноземно-
го інвестування (1991—2001 роки); стимулювання екс-
порту капіталу (з 2002 року по теперішній час). Протя-
гом періоду 1979—1990 років іноземне інвестування
майже не здійснювалось, відповідний дозвіл мали лише
декілька державних підприємств, сумарний обсяг скла-
дав менше 900 млн дол. У період 1991—2001 років
імпорт капіталу був більш пріоритетним для економіки,
ніж експорт, сумарний обсяг іноземних інвестицій ко-
ливався від 2 до 4 млрд доларів за рік. Прочинаючи з
2002 року з реалізацією, так званої стратегії Going Out,
в основу якої покладено усіляке стимулювання та
підтримка ефективного експорту капіталу за кордон,
відбувається швидке зростання обсягів інвестиційних
коштів. За цей період інвестиції зросли більше ніж на
3100 %.

Стійка тенденція прискореного зростання обсягів
вливання китайського капіталу в глобальний ринок оз-
начає стрімку інвестиційну експансію (рис. 1), зважаю-

чи на те, що у попередній період китайська економіка
була ізольована від міжнародної економічної діяль-
ності.

Разом з тим, вплив китайських інвестицій на розви-
ток глобальної економіки посилюється, Китай реалізує
тактику дрібних кроків, готуючись до масштабного за-
хоплення глобальних ринків.

Політика заохочення закордонного інвестування
сприяла розвитку національної економіки. Реалізація
цього пріоритетного завдання забезпечується створе-
ним інститутом стимулювання інвестицій та відповідни-
ми програмами. В основі сучасної стратегії лежить зао-
хочення закордонного інвестування з метою зміцнення
національної конкурентоспроможності; активізації зов-
нішньо-торгівельної діяльності, створення на міждер-
жавному рівні сприятливого інвестиційного клімату для
китайських інвестицій; сприяння розвитку та укріплен-
ня корпоративного сектору. Отримуючи величезну дер-
жавну підтримку, державні корпорації КНР мають значні
переваги на глобальних ринках, у результаті чого вони
впевнено розширюють свою діяльність за кордоном, ук-
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій КНР
за кордон у 2002—2012 роках (млрд дол. США)

Джерело: [13].
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ріпляючи економіку своєї держави її конкурентоспро-
можність. Про це свідчить позиція КНР на глобальних
ринках.

Характерним для корпоративного сектору КНР є те,
що в ньому переважають державні підприємства.
Успішність функціонування останніх у великій мірі зу-
мовлена активною державною підтримкою, що прояв-
ляється у наданні фінансової допомоги, нормативних
привілей, пільг та стимулів для виходу на глобальний
ринок, яких зазвичай немає у їхніх приватних конку-
рентів. Також державна підтримка державних корпо-
рацій Китаю сприяє реалізації інвестиційної політики,
сприятливої для експансії китайських корпорацій на гло-
бальному ринку капіталу.

У 2012 році обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
КНР сягнув 6,3% від ВВП (рис. 2).

Зокрема спостерігається значне зростання обсягів
китайських інвестицій за кордон, спрямованих на отри-
мання доступу до нових сировинних ринків, захоплен-
ня ринків збуту, отримання новітніх технологій тощо.

Нині китайські інвестиції (включаючи інвестиції з
Гонконгу) присутні на всіх континентах (рис. 3). Най-
більшу кількість інвестиційних потоків китайські інвес-
тори спрямовують в країни Латинської Америки, Серед-
ньої та Південної Африки. Грошові потоки КНР стрімко
вливаються в економіку Європейського простору. Інве-
стиції китайських компаній та державних фондів пере-
вищують обсяги інвестицій з Європи в останні роки [15].
Характерною рисою китайського інвестування є їх реа-
лізація у виликій кількості злиттів та поглинань. За пе-
ріод 2005—2013 роки КНР реалізувала більше двох ти-
сяч злиття та поглинань. Зростає число злиттів і погли-
нань європейських компаній. Прикладом є державний
фонд China Investment Corporation (CIC), що інвестував
в Європі біля 4 млрд доларів. Цей найбільший у світі інве-
стиційний фонд займає 7% супутникового оператора
Eutelsat, а також 8,7% компанії Thames Water, яка
відповідає за водопостачання і каналізацію у Великоб-
ританії, а також є власником 10% акцій британського
аеропорту Хітроу (Heathrow Airport Holdings) [16]. На-
ступним прикладом є автомобільний ринок, де компа-
нія Geely придбала в 2013 р. шведську компанію Volvo і
австралійську компанію DSI (Australian DSI Automatic

Transmission Company), яка займала 2-е місце
в світі з випуску трансмісій [17].

Утверджуючись в якості одного з основних
експортерів на міжнародному ринку капіталу,
корпоративний сектор КНР інвестує кошти в
різноманітні сфери економічної діяльності
країн світу (табл. 1). Лідером серед світових
реципієнтів китайських інвестицій є Гонконг, де
їх обсяг сягає майже 150 млрд дол. США.

Вагоме значення в забезпеченні ефектив-
ного функціонування економічної системи в
цілому та інвестиційної діяльності, зокрема,
відіграє банківська система. КНР, маючи потуж-
ну банківську систему, посилює експансію в
банківському секторі світової економіки. Сучас-
на банківська система включає чотири рівні,
перший з яких представляє центральний банк
(Народний банк Китаю — НБК). Цей банк з до-
помогою Комітету з контролю за банківською

діяльністю здійснює діяльність щодо реалізації макро-
економічної політики держави, прийняття рішення у
сфері грошово-кредитної політики та контролю за бан-
ківською системою. Другий рівень банківської системи
КНР складають так звані "політичні банки". Це такі бан-
ки, як Банк розвитку Китаю, Сільськогосподарський
банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк, Буді-
вельний банк Китаю, Торгово-промисловий банк Китаю
тощо. Ці кредитні установи займаються стимулюванням
економічного розвитку та торгівлі, а також інвестицій-
ними проектами. Третій рівень представляють ко-
мерційні банки, які як і банки попереднього рівня є дер-
жавними. До таких кредитних установ відносяться Банк
комунікацій, China CITIC Bank, China Everbright Bank, Hua
Xia Bank, банк Minsheng тощо. Вони займаються також
кредитною та інвестиційною діяльністю. На четвертому
рівень ієрархії банківської системи знаходься міські
комерційні банки, які засновувались протягом останніх
декількох років на базі регіональних кредитних коопе-
ративів.

Специфічною рисою китайського банківського рин-
ку є наявність жорсткого регулювання з боку держави
та переважання державних установ — банків та кредит-
них організацій. Нинішня політика банківського секто-
ру КНР у рамках загальнодержавної економічної по-
літики спрямована на забезпечення високих темпів
економічного зростання, включаючи інвестиційну та
кредитну діяльність. Для підтримки високих темпів зро-
стання економіки активно застосовуються заходи кре-
дитної та фінансової експансії, що розповсюджується і
на внутрішні і на зовнішні ринки. В останні роки креди-
тування стало елементом послідовної економічної по-
літики КНР щодо поширення свого впливу на глобаль-
них ринках. Особливо це стосується країн, що розвива-
ються (серед країн колишнього СРСР це стосується Тур-
кменії та Узбекистану). КНР, керуючись енергетичними
інтересами, надає сотні млн дол. США кредитних та га-
рантованих ресурсів цим країнам. Африканські країни
в останні два-три роки отримали кредити на пільгових
умовах від КНР більше ніж на 10 млрд дол. США [7].
Впевнені позиції фінансові установи КНР займають і в
Латинській Америці. Процес надання позик дійшов до
того, що за обсягами кредитування країн, що розвива-
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Рис. 3. Розташування накопичених прямих іноземних
інвестицій КНР на кінець 2012 року (млрд дол. США)

Джерело: [18].
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ються, Китай випередив міжнародні фінансові органі-
зації, у тому числі Світовий банк. В останні роки країна
динамічно рухається в Європу, створюючи фінансову
мережу, скуповуючи активи та поширюючи свою при-
сутність на глобальних ринках.

Міжнародні експерти припускають, що активна кре-
дитна експансія КНР є частиною економічної держав-
ної стратегії, направленої на поширення доступу до си-
ровинних ресурсів. Адже надання кредитів у великих
обсягах під відносно низькі відсоткові ставки, з одного
боку, заохочують держав-споживачів, а з іншого,   в разі
неможливості виплатити ці кредити в установлені тер-
міни, спонукають уряди цих держав поступатись родо-
вищами ресурсів. Ці припущення підтверджуються час-
тими фактами злиття та поглинання китайськими ком-
паніями підприємств партнерів і конкурентів та зроста-
нням долі китайських інвестицій в економіці інших країн.

Як уже відзначалось, три найбільших банки КНР
ввійшли в топ-десятку найбільших компаній світу за рей-
тингом Forbex 2000. В число самих дорогих 50-ти банків
світу у тому ж 2013 році ввійшли 5 китайських банків
[21]. Ці банки є лідерами ринку не тільки в країні, а їх
присутність поширюється на глобальних ринках в бага-
тьох сферах економічної діяльності.

Очевидно, що банківська експансія КНР на усіх кон-
тинентах сприяє прориву китайських компаній на усіх
ринках глобального простору, що є невід'ємною части-
ною політики держави.

Як уже відзначалось, експансія на глобальному рику
капіталів здійснюється з метою отримання доступу до
ресурсів. Загострену увагу до забезпечення природни-
ми ресурсами, які потрібні для задоволення величезно-
го і постійно зростаючого населення та виробничої бази

країни КНР почала приділяти ще з середини минулого
десятиліття [3]. Тоді величезні обсяги китайських інве-
стицій спрямувались в країни, що володіють багатими
природними ресурсами, включаючи мінеральні (нафта,
газ, залізні руди, тощо), сільськогосподарські землі,
території, багаті на рекреаційний потенціал. Зокрема це
стосується китайських енергетичних компаній. Закор-
донні нафтогазові інвестиції є досить диверсифікова-
ними, при цьому домінують інвестиції в Південну Афри-
ку (в основному в Судан та Анголу), в Північну та Півден-
ну Америку, Австралію та країни СНД (в основному
Росія, Казахстан).

Сучасна галузева структура закордонних інвестицій
КНР виглядає наступним чином: найбільша доля припа-
дає на енергетичний сектор (47%), за ним слідують га-
лузі металургії, транспорту та нерухомості, питома вага
яких відповідно складає 15%, 14% та 10% (за даними
The Heritage Foundation [18]).

Слід відмітити той факт, що 48 корпорацій КНР у
2012 році ввійшли в ТОП-100 серед компаній світу, що
публікує ЮНКТАД в своїй щорічній доповіді про світові
інвестиції. Цей рейтинг будується за індексом трансна-
ціоналізації, що розраховується як середньоарифметич-
не значення трьох показників: частка закордонних ак-
тивів, частка зарубіжних продажів і частка працюючих
за кордоном співробітників відповідно в загальній ве-
личині активів, продажів і загальної чисельності пер-
соналу ТНК. Відомо, що феномен транснаціоналізації є
одним з основних джерел глобалізації та є якісно но-
вим етапом інтернаціоналізації господарського життя,
що являє собою процес посилення світової інтеграції в
результаті глобальних операцій ТНК. Масова при-
сутність китайських корпорацій у цьому рейтингу є яск-

Таблиця 1. Топ країн-реципієнтів китайських інвестицій у розрізі
обсягів та сфер інвестування у 2012 році

Джерело: [4, 19, 20]

Країна-реципієнт Характеристика 

1.  Гонконг 

Сфера фінансових послуг, фондовий ринок, нерухомість (25% від загального обсягу інвестицій 

надійшло з КНР). Різке зростання з 2007 року, після надання владою КНР дозволу на інвестування 
в цінні папери Гонконгу  

2. Кайманові 
острови 

Використання офшорної зони: 73% від загального обсягу інвестицій в Латинську Америку 

3. Британські 
Віргінські острови 

Використання як транзитної зони для інвестиції в інші країни (офшорна зона): присутні такі 
китайські гіганти, як Geely, ChinaMobile, SINA. З 2009 року існує двохсторонній договір про обмін 

інформацією 

4. Австралія  

Розвиток природних ресурсів, енергетичний ринок: Petrochina (дочірне підприємство CNPC), 

CNOOC та інші китайські корпорації є учасниками австралійських проектів щодо виробітку 

крапленого природного газу на сході Австралії (Queensland LNG). Geely купила австралійську 

компанію DSI (Китай є основним торгівельним партнером) 

5. Південна 

Африка 

Сировинні ресурси, процеси поглинання в фінансовій сфері, інфраструктура, високі технології. В 

нафтодобувних країнах стрімко закріплюють позиції крупні нафтові гіганти КНР: Sinopec, CNPC, 

CNOOC. (Південна Африка є воротами для китайських інвестицій до інших африканських країн; 

КНР – найбільший торгівельний партнер) 

6. Сінгапур 
Інноваційні енергетичні проекти, нерухомість, високі технології. В 2013 Корпорация Lubrizol 

відкрила інноваційний центр в Сінгапурі  

7. США  

КНР займає 3-тє місце за обсягами інвестицій після Канади та Європи. Проекти поглинання та 

злиття в енергетичній сфері, сфера культурних послуг. Sinopec, що є власником половини 

нафтогазових площадок Chesapeake Energy Corporation в Оклахомі. Поглинання китайською 
корпорацією індустрії відпочинку та туризму Dalian Wanda мережі американських кінотеатрів 

AMC Entertainment 

8.Канада 

Нафтовидобувна та нафтохімічна промисловість, будівництво нафтопроводу, проекти злиття у цій 

галузі (з 2005 р. значимі інвестиції Sinopec та CNOOC в розробку родовищ нафтоносних пісків в 

провінції Альберта. Спільне будівництво трубопроводу Northern Gateway (північний вихід із 
провінції Альберта до західного побережжя Канади) нафтової корпорації Китаю CNPC та 

канадської нафтотраснортної компанії Enbridge. В 2012 р. CNOOC купила канадську Nexen) 

9. Росія 
Енергетичні ресурси, інфраструктура. (Компанія «Sinopec» володіє 49% нафтодобувної компанії – 

«Удмуртнефть») 

10. М’янма  Енергетичні ресурси, мінеральні ресурси, інфраструктура. Китай є набільшим інвестором 
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равим підтвердженням їх експасіоністських дій на гло-
бальному ринку. 25% активів цих корпорацій знаходить-
ся за кордоном, 38% продажів вони здійснюють в інших
країнах світу, 41% їх працівників працюють за межами
КНР [22]. Список цих компаній представляють компанії,
що здійснюють свою діяльність у різних економічних
сферах.

Економіка КНР демонструє стабільне зростання і
потребує великих ресурсів, в тому числі енергоресурсів,
для підтримки цього зростання. Це можна назвати ос-
новною мотивацією сучасної інвестиційної стратегії. На
початку XXI сторіччя КНР прийняла стратегічне рішен-
ня щодо диверсифікації джерел сировини, після чого
китайські добувні корпорації активізували свою
діяльність, розширюючи географію інвестицій. Досить
стрімко китайські корпорації рухались в країни Афри-
ки, Латинської Америки, Середньої Азії. Поведінка ки-
тайських корпорацій на світових ринках відрізняється
від політики західних компаній. Фахівці відмічають аг-
ресивність китайської зовнішньоекономічної політики,
що пояснюється переважанням державного корпора-
тивного сектору, якому з боку держави надається все-
бічна підтримка. Цим же обумовлюються головні цілі
закордонної інвестиційної експансії корпорацій, що
здійснюють свою діяльність за кордоном.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК (ДОСЛІДЖЕНЬ)
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, проведений аналіз дозволяє дійти вис-
новку, що експансія китайського корпоративного сек-
тору поширюється на глобальних ринках завдяки інве-
стиційній експансії. Про це свідчить значне зростання
обсягів китайських інвестицій за кордон, а також шес-
тикратне зростання питомої ваги іноземного інвестуван-
ня у валовому внутрішньому продукті КНР. Китай є ак-
тивним експортером капіталу, при цьому стратегічними
цілями його зовнішньоекономічної політики "глобаль-
ної експансії", окрім диверсифікації капіталовкладень,
стали купівля іноземних компаній, цінних паперів, ак-
тивів, земель для виробництва сільгосппродукції, а та-
кож сировинних ресурсів. Інвестиційна експансія обу-
мовлена завданнями забезпечити стабільние надход-
ження енергії та ресурсів для подальшого економічно-
го зростання; освоєння нових та утримання традицій-
них споживчих ринків для китайських товарів та послуг;
отримання доступу до нових технологій; поширення
політичного та економічного впливу на міжнародній
арені. Потужна банківська система з жорстким держав-
ним регулюванням та переважанням державних установ
є підгрунтям високих темпів економічного зростання та
інвестиційної експансії на глобальних ринках

Щодо перспектив подальших досліджень у даному
напрямі, то більш грунтовного вивчення потребують пи-
тання механізмів реалізації експансіоністських стратегій
китайських корпорації на глобальному рику капіталів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогоднішня ситуація в Україні характеризується

зростанням рівня цін, зниженням доходів населення,
зменшенням кількості робочих місць, недосконалістю
механізмів регулювання попиту і пропозиції робочої
сили зі сторони держави, напругою на ринку праці, по-
силенням трудової міграції за кордон. Усе це змушує
уряд приділити значну увагу активним заходам політи-
ки зайнятості, забезпеченню рівних можливостей на
ринку праці громадянам, які шукають роботу, органі-
зації громадських робіт, розвитку приватного підприє-
мництва тощо.
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SETTLEMENT OF EMPLOYMENT ISSUES IN FOREIGN COUNTRIES: AN EXPERIENCE
FOR UKRAINE

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн щодо врегулювання проблем зайнятості насе-
лення та обгрунтовано удосконалення державної політики зайнятості в Україні в умовах сього-
дення. Проаналізовано підходи щодо застосування активних та пасивних заходів політики зай-
нятості в європейських країнах та встановлено частку розподілу коштів на реалізацію цих за-
ходів. Встановлено рівень зайнятості населення в країнах Європейського Союзу та Україні.
Розглянуто групи методів для розробки, прийняття та реалізації регуляторних дій держави у
сфері ринку праці. На основі зарубіжного досвіду визначено напрями вдосконалення держав-
ного регулювання зайнятості населення в Україні.

The article discusses the experience of foreign countries to resolve problems of employment and
reasonable improvement of the state employment policy in Ukraine in today's conditions. The
approaches on the use of active and passive employment policy measures in Europe and set the
share of distribution of funds to implement these measures. The level of employment in the European
Union and Ukraine. We consider groups of methods for developing, adopting and implementing
regulatory actions of the state in the labor market. Based on international experience directions of
improvement of state regulation of employment in Ukraine.

Ключові слова: державне управління, державна політика, державне регулювання, зайнятість насе-
лення, ринок праці, безробіття.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми зайнятості населення, шляхи удоскона-
лення механізмів державного регулювання та держав-
ної політики зайнятості досліджувалися багатьма зару-
біжними та вітчизняними науковцями і практиками. Важ-
ливим внеском у вирішення цих проблем є наукові праці
В. Васильченка, І. Веселяк, Н. Діденко, Е. Лібанової,
В. Міненко, Т. Панюк, Ю. Стадницького, І. Шкіндюк та
інших.

Проте, незважаючи на значну кількість наукових
праць, питання регулювання зайнятості населення по-
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требує подальшого поглибленого комплексного дослі-
дження з урахуванням зарубіжного досвіду.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення зарубіжного досві-

ду регулювання зайнятості населення, на основі якого
обгрунтувати напрями вдосконалення державної по-
літики зайнятості в сьогоднішніх соціально-економічних
та політичних умовах розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За багаторічну історію в країнах світу відпрацьова-

но та функціонують різні моделі соціального захисту
громадян, що шукають роботу. Ці моделі визначаються
економічними, соціальними, психологічними, етнічними
та іншими особливостями країн, а їх ефективність нео-
дноразово перевірено та доведено як в період економ-
ічного зростання та стабільності, так і в період фінан-
сово-економічних криз, інфляції, застійного безробіт-
тя тощо.

Урядами зарубіжних країн використовуються різні
підходи щодо застосування активних й пасивних заходів
політики зайнятості та розподілу коштів на їх реаліза-
цію. Аналіз наукових джерел свідчить, що у таких краї-
нах, як Франція, Німеччина, Англія переважають витра-
ти на підтримання рівня доходів населення, у той час як
на активні заходи витрачається значно менше фінансо-
вих ресурсів. Зокрема у Франції частка витрат на активні
й пасивні заходи відповідно складає 28,4 % і 71,6 %; в
Англії — 29,1 % і 70,9 %, у Німеччині — 44,1 % і 55,9 %.
Зворотна картина щодо витрат на активні й пасивні за-
ходи політики зайнятості населення спостерігається у
Швеції та Італії, де відповідні витрати становлять 67,6
% і 32,4 % та 51,6 % і 48,4 % [18, с. 152].

Сьогодні діяльність урядів різних країн є більш ра-
ціональною, оскільки вони намагаються покращити по-
казники зайнятості населення шляхом створення різно-
манітних стимулів як для самих працівників бути актив-
нішими на ринку праці та мати більші можливості у пра-
цевлаштуванні, так і для роботодавців бути зацікавле-
ними у створенні нових робочих місць та заповненні існу-
ючих вакантних посад.

Однак у деяких зарубіжних країнах існує практика
стимулювання неактивності населення, тобто витіснен-
ня людей з ринку праці (наприклад, через можливість
раннього виходу на пенсію), пропонуючи їм замість за-
робітної плати різні типи профінансованих трансфер-
тами виплат. Цей вид політики є затратним і шкідливим
для суспільства, оскільки неактивність (бездіяльність)
знижує рівень добробуту громадянина [16, с. 82].

Слід зазначити, що практика використання методів
впливу на зайнятість населення визначає активну і па-
сивну політику держави на ринку праці. Активна по-
літика — це спрямування дій органів влади на підвищен-
ня конкурентоспроможності робочої сили і розширен-
ня сфери докладання праці з метою запобігання безро-
біттю і збільшення чисельності зайнятих. Тобто така
політика спрямована на забезпечення роботою незай-
нятих активних громадян, що шукають роботу. Активна
політика держави у сфері зайнятості реалізується за
допомогою Державної та регіональних програм зайня-
тості населення, які передбачають низку заходів щодо

розширення сфери докладання праці. Комплекс орга-
нізаційно-економічних і правових дій, які безпосеред-
ньо впливають на зміну співвідношення попиту і пропо-
зиції робочої сили є активними заходами державної
політики. Тому, на нашу думку, Стратегія зайнятості на-
селення в Україні має передбачати подальший розви-
ток і розширення активних заходів для запобігання по-
вальному безробіттю та збільшенням витрат на ці захо-
ди за рахунок коштів фонду сприяння зайнятості насе-
лення з урахуванням стану ринку праці.

Важливим аспектом у процесі регулювання зайня-
тості населення є налагодження соціального діалогу між
органами державної влади та громадськими об'єднан-
нями. Це сприяє проведенню консультацій з громадсь-
кістю з використанням інтерактивних форм діалогу
(круглих столів, телемостів, Інтернет-конференцій то-
що), у результаті чого формуються сприятливі умови для
співпраці органів виконавчої влади з громадськістю для
формування ефективної державної та регіональної пол-
ітики зайнятості населення та її реалізації.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що одним із за-
ходів державної політики зайнятості є матеріальна
підтримка безробітних громадян у період пошуку ро-
боти. Щодо розміру допомоги у зв'язку з безробіттям,
то рекомендаціями Міжнародної організації праці (далі
— МОП) передбачено, що її розмір має становити 60%
середньої заробітної плати. У скандинавських країнах
така допомога досягає 70% середньої заробітної пла-
ти, а рівень безробіття — 0,5—1 % [18, с. 152]. В Ук-
раїні розмір допомоги по безробіттю розраховують за-
лежно від страхового стажу: до двох років — 50 %, від
двох до шести років — 55%, від шести до 10 — 60 %,
понад 10 років — 70 % від їх середнього заробітку [13].
Так, у 20013 році розмір допомоги по безробіттю ста-
новив у середньому 1490 грн. (для осіб, які мали стаж
роботи до двох років) та 2086 грн. (для осіб, які мали
стаж роботи понад 10 років). У травні 2014 році для
відповідних категорій осіб розмір допомоги по безроб-
іттю становив 1560 грн. та 284 грн. [7]. Проте, врахову-
ючи дуже низький рівень середньої заробітної плати в
Україні, щоб забезпечити мінімальні фізіологічні потре-
би людини розмір допомоги по безробіттю, як вважає
Шкіндюк І. не може бути нижчим 50 % середньої заро-
бітної плати [18, с. 152]. При цьому залишається диску-
сійним термін надання допомоги по безробіттю.

Питання зайнятості мають величезне значення для
майбутнього економічного і соціального розвитку будь-
якої країни. Зменшення кількості працюючих у країні
може призвести до уповільнення темпів росту економі-
ки, якщо це не буде компенсовано прискоренням росту
продуктивності праці. Тому сьогодні державна політи-
ка країн-членів ЄС спрямована на оздоровлення еконо-
міки і відновлення зростання на новому, більш якісно-
му рівні. Про це свідчить активізація діяльності Євро-
пейської Ради з метою надати імпульс стійкому розвит-
ку економіки країн Євросоюзу.

Аналіз показників ринку праці в Україні на основі
офіційних статистичних даних є вкрай проблематичним,
що пов'язано зі значними обсягами тіньового сектора
економіки країни. За оцінками більшості фахівців, 40—
60 % економіки України знаходиться в тіні, тоді як гра-
ничний рівень показника тіньової економіки у цілях
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економічної безпеки держави не повинен перевищува-
ти 15—20 % від обсягу ВВП. З огляду на це, дос-
товірність даних статистики суттєво знижується, бо вони
розкривають тільки офіційний сектор внутрішнього та
зовнішнього вітчизняного ринку праці.

Протягом останнього десятиріччя рівень зайнятості
населення України, розрахований за методологією
МОП, підвищився. Так, у 2000 році цей показник скла-
дав 55,8 %, у 2009 році він підвищився до 57,7 %, у
І кварталі 2013 році рівень зайнятості становив 59,3 %,
а станом на 1 січня 2014 року цей показник підвищився
до 60,7 %. Найвищий рівень зайнятості населення у м.
Києві (63,8 %), Дніпропетровській (61,1 %), Харківській
(60,3 %) областях, найнижчий у Івано-Франківській
(53,8 %), Тернопільській (55,2 %), Чернівецькій (57,4 %)
областях. Зростання чисельності зайнятого населення
відбувається за рахунок сільського населення на 140,8 тис.
осіб, а у міській місцевості чисельність зайнятих змен-
шилася на 96,6 тис. осіб. За статевою ознакою, зрос-
тання зайнятості населення спостерігалося серед чо-
ловіків (на 150,4 тис. осіб), у той же час серед жінок
зазначений показник зменшився на 106,2 тис. осіб. [5].

Що ж стосується країн-членів Європейського Со-
юзу, то згідно з даними Євростату, рівень зайнятості
населення віком від 20 до 64 років стабільно зростав
від 66,7 % у 2002 році до 70,3 % у 2008 році. Однак із
настанням фінансової кризи цей показник почав знижу-
ватися, досягнувши 68,3 % у 2013 році. Водночас віко-
ва категорія від 55 до 64 років показує позитивну дина-
міку. Рівень зайнятості серед людей цієї групи постійно
зростає: від 38,1 % у 2002 році до 50,1 % у 2013 році
[1].

Найвищі показники рівня зайнятості населення спо-
стерігаються у Швеції (79,8 %), Німеччині (77,1 %),
Нідерландах (76,5 %), Данії (75,6 %), Австрії (75,5 %),
Великобританії (74,9 %), Естонії (73,3 %), Фінляндії
(73,3 %). Найнижчі показники рівня зайнятості населен-
ня віком від 20 до 64 років у 2013 році були в Греції (53,2
%), Хорватії (53,9 %), Іспанії (58,2 %), Італії (59,8 %)
[1]. У звіті Євростату наголошується, що згідно зі стра-
тегічним планом Європейського Союзу, до 2020 року
планується досягти рівня зайнятості населення мінімум
75 %.

Розглянувши показники географії та динаміки рівня
безробіття в Україні та країнах ЄС, можна зробити такі
висновки. Поширення безробіття в Україні та ЄС прямо
залежить від існування великих індустріальних центрів
та економічної активності територій. В Україні на відміну
від європейських країн вагомий вплив має сезонне без-
робіття, про яке чітко свідчить динаміка показників,
адже в жодній з країн ЄС (у тому числі й туристичних
Греції, Португалії, Іспанії та Кіпрі) не було виявлено
явної сезонної циклічності рівня безробіття, в той час
як в Україні офіційне число зареєстрованих в залежності
від пори року різниться в півтора рази. Також отримана
динаміка свідчить про значний рівень прихованого
безробіття в Україні, яке зменшується в літню пору року
в результаті тимчасової зайнятості населення в різних
галузях, де роботодавці не фіксують офіційного пра-
цевлаштування, а також за кордоном.

Слід також зазначити, що ринок праці поряд з інши-
ми ринками (товарів та послуг, капіталу, цінних паперів

тощо) є складовим елементом ринкової економічної
системи. Його стан безпосередньо залежить від загаль-
ної економічної ситуації в країні, розвитку підприємниц-
тва, а також від традицій участі населення в економічній
діяльності, можливостей вибору її видів та системи
цінностей, які перебувають у суспільстві [11, с. 197].
Проте для того щоб ринок робочої сили працював ефек-
тивно, потрібно забезпечити окремі додаткові умови,
одна з яких полягає в тому, що в країні має бути добре
розвинений ринок житла. Громадяни, які бажають
змінити місце роботи повинні мати можливість без про-
блем орендувати житло за плату, що відповідає їх за-
робітку.

Організація громадських робіт, як засвідчує заруб-
іжний досвід, займає важливе місце у вирішенні питань
зайнятості населення. Це дає змогу раціональніше ви-
користовувати робочу силу, забезпечити тимчасову зай-
нятість безробітного населення як на регіональному
рівні, так і під час реалізації проектів загальнодержав-
ного значення. За допомогою громадських робіт деякі
розвинуті країни світу перебороли бар'єр 30—40%
рівня безробіття, а значна частка цих робіт мала загаль-
нодержавне значення (побудова магістралей, трубопро-
водів, мостів тощо), що давало змогу залучати до них
не тільки некваліфіковану робочу силу, а й висококвал-
іфікованих фахівців і спеціалістів, які не мали на той час
роботи [17, с. 153].

Основою організації громадських робіт є довгост-
рокові регіональні програми тимчасової зайнятості на-
селення, відповідно до яких створюються нові робочі
місця, а безробітне населення залучається до громадсь-
ко-корисної праці в період зниження попиту на робочу
силу.

Однак в Україні слабо стримується організація гро-
мадських робіт. Причиною цього є, з одного боку,
відсутність коштів у місцевих бюджетах, незацікав-
леність підприємств у організації громадських робіт
унаслідок обмеженої потреби в робочій силі та склад-
ному законодавчому механізмі їх організації, а з іншо-
го — непопулярність громадських робіт серед незай-
нятих громадян через тимчасовість, невідповідність ква-
ліфікаційному рівню і, як наслідок, психологічна неприй-
нятність.

Велике значення для вирішення проблем зайнятості
населення має сприяння розвитку підприємництва та
малого бізнесу. Із загальної кількості нових робочих
місць у промисловості розвинених країн від 60 до 80 %
припадає на малий бізнес [14]. У Німеччині, наприклад,
до 70 % безробітних знаходять роботу саме на малих
підприємствах [15, с. 14]. Прогресивним напрямом щодо
розвитку малого підприємництва та регулювання зай-
нятості є пільгова кредитна і податкова політики, які
збільшують кількість робочих місць і пропонують їх со-
ціально вразливим категоріям незайнятого населення.

Для реалізації заходів із вирішення проблем зайня-
тості населення значної уваги заслуговує досвід розроб-
лення типових форм угод щодо регіонального розвит-
ку. Такі угоди широко використовуються урядом
Польщі, відповідно до ухваленого Сеймом 12 травня
2000 року Закону "Про засади підтримки регіонально-
го розвитку", і є вдалим механізмом підтримки гірських
територій у вирішенні питань зайнятості населення на
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сучасному етапі. Приведення регіональної політики у
відповідність до західних стандартів управління розвит-
ком гірських територій має практичне значення, оскіль-
ки схожі системи угод щодо регіонального розвитку
давно використовуються у Франції та деяких інших краї-
нах Європи [17].

Необхідно відмітити, що важливим для України є
досвід європейських країн щодо врегулювання зайня-
тості сільського населення. В умовах ринкової еконо-
міки життєздатність сільськогосподарських підприємств
і ефективність вирішення проблем зайнятості сільсько-
го населення значною мірою зумовлені саме держав-
ним регулюванням і підтримкою цієї галузі. Щорічно на
функціонування сільського господарства, яке є протек-
ціоністською галуззю в розвинених країнах виділяють-
ся значні державні кошти. Так, сукупний обсяг підтрим-
ки сільського господарства у країнах Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку (далі — ОЕСР) у
2012 р. становив 258 млрд євро, або приблизно 1 % від
сукупного ВВП, у той час як в Україні сукупний обсяг
підтримки сільського господарства становив 6,2 млрд
грн. або приблизно 1,4 % від ВВП [9].

Сприяння зайнятості сільського населення включає
багато різноманітних аспектів і напрямів. Серед них ве-
лику роль відіграє державна підтримка розвитку фер-
мерських господарств, які функціонують в економічно-
розвинутих країнах — США, Канаді, Японії, ФРН [19].
Так, у США фермерам-початківцям пропонується кілька
варіантів програм допомоги: кредитні програми фер-
мерів; фінансова програма заохочення до збереження
земель. Цьому сприяють прийняті державою законо-
давчі акти, що регулюють питання оподаткування
сільськогосподарських угідь, ціноутворення, компенса-
ційних виплат, ринкових квот тощо.

У Бельгії існує практика надання пільгових кредитів
на термін до 25 років. Гарантом надання таких кредитів
є держава. Слід зазначити, що досвід Бельгії є актуаль-
ним щодо формування мотивації для розвитку селянсь-
ко-фермерських господарств в Україні.

Не менш важливим для України є і досвід Фінляндії,
сільське господарство якої знаходиться у зоні впливу
несприятливих природно-кліматичних умов. Сільгоспви-
робникам надається дотація, що складається з двох
головних частин — дотація від Європейського Союзу
та національна, що сплачується з власних коштів.

Досвід великих розвинутих країн (США, Канада,
Австралія) свідчить про можливість вирішення проблем
зайнятості на регіональному рівні, що є актуальними
сьогодні й для України. Це, насамперед, проблеми, по-
в'язані зі змінами територіального розподілу праці і
посилення міжрегіональної кооперації, зближення ре-
гіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, рес-
труктуризація застарілих у технологічному рівні промис-
лових і аграрних регіонів, обмеження надмірного рос-
ту великих міст та промислових агломерацій, освоєння
периферійних регіонів з багатими природними ресур-
сами, регулювання міграції між містами і сільською
місцевістю, модернізації інфраструктурних систем,
покрашення екологічної ситуації в регіонах тощо. Слід
мати на увазі, що неможливо абсолютно ідентично ви-
користовувати варіанти вирішення регіональних про-
блем зайнятості у досліджуваних нами країнах, однак,

їх досвід є корисним для формування нової державної
політики щодо вирішення проблем зайнятості населен-
ня в Україні.

Ринкова економіка грунтується на поєднанні як
власної саморегулюючої дії, що становить саму її осно-
ву, так і системи державного регулювання. На основі
балансу попиту і пропозиції через механізм вільного
ціноутворення ринок самостійно регулює розвиток ок-
ремих галузей, виробництво певних товарів та сферу
послуг. Однак, як зазначає Кілієвич О. І., саморегульо-
вана ринкова економіка є утопією [8, с. 132]. На його
думку, потрібна певна державна політика, спрямована
на досягнення різних цілей, які ставить суспільство пе-
ред владою. Однією з таких цілей є соціальний захист
громадян, які шукають роботу. Тому можна погодитися
з думкою В. Васильченка [2, с. 10] про те, що державне
регулювання ринку праці й зайнятості є вагомою части-
ною державного регулювання економічними і соціаль-
ними процесами. Адже зайнятість населення відобра-
жає загальний рівень розвитку всієї національної еко-
номіки.

На сьогоднішній день, після фундаментальних до-
сліджень багатьма українськими та зарубіжними вчени-
ми цього напряму, з'явився принципово новий підхід до
визначення ролі держави у розвитку соціальної сфери
в цілому і зайнятості населення зокрема. Науковці роз-
глядають сьогодні роль держави, як найважливіший
інститут суспільства, який відповідає за колективні інте-
реси, реалізація яких вимагає певних фінансових ре-
сурсів [4, с. 9]. За державою закріплені класичні функції
боротьби з монополіями, стимулювання ділової актив-
ності, захист прав власності, регулювання грошового
обігу, забезпечення законності, свободи підприємниц-
тва, формування та реалізація соціальної політики [3].

Необхідність державного впливу на ринок праці, як
зазначає Е. Лібанова, є і те, що демократична держава
повинна створити рівні можливості для всіх своїх гро-
мадян, а тому метою урядового контролю за ринком
праці є захист добробуту окремих осіб, а не вплив на
систему економічного (промислового) розвитку. Вихо-
дячи з цього, необхідно визначити, що концептуально
політика ринку праці має різні цілі, які не завжди є ста-
лими [10, с. 123].

У свою чергу Міненко В. Л. зазначає, що державне
регулювання ринку праці передбачає використання
всього спектра сукупності як традиційних, так і специ-
фічних методів, прийомів, засобів [12]. У загальному виг-
ляді, враховуючи особливості й специфіку методів для
розробки, прийняття і реалізації регуляторних дій дер-
жави у сфері ринку праці, вони об'єднані в такі групи:
правові, економічні, фінансово-кредитні, статистичні,
організаційні, інформаційні. Ці групи методів мають
прямий або опосередкований вплив.

Найвагоміші проблеми, які існують на ринку праці
України, пов'язані з економічною активністю населен-
ня. У їх вирішенні велику роль відіграє Державна служ-
ба зайнятості. Державне регулювання відносин зайня-
тості являє собою багаторівневу систему, в рамках якої
кожен елемент має однаково важливе значення. Стра-
тегія реалізації політики зайнятості населення повинна
стосуватися компетенції всіх рівнів — від підприємства
до держави, оскільки тактичні рішення повинні йти в
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руслі виробленої стратегії, забезпечуючи її реалізацію.
Разом з тим слід наголосити на тому, що форми страте-
гічних і тактичних рішень різні: перші повинні реалізу-
ватися на основі розробки шляхом прогнозування й ана-
лізу загальнодержавної програми зайнятості, а другі —
шляхом моніторингу відносин зайнятості в регіоні й на
підприємствах, а також за допомогою розробки поточ-
них заходів щодо реалізації загальнодержавної програ-
ми зайнятості в регіоні.

Досвід розвинених країн свідчить, що служба зай-
нятості успішно діє там, де належить державі, підпоряд-
кована органам влади, має штат висококваліфікованих
спеціалістів з питань зайнятості. Проте в умовах ринко-
вої економіки значну ефективність демонструють і різні
приватні (недержавні) установи, які сприяють ви-
рішенню проблем зайнятості населення.

Забезпечення зайнятості населення є пріоритет-
ним напрямом державної політики кожної держави,
а одним з найбільш досягнень Євросоюзу є створен-
ня спільного ринку праці, вільного руху робочої сили
та спільної стратегії зайнятості [6]. І хоча демографі-
чне старіння населення, глобальна конкуренція сут-
тєво вплинули на ринок праці, погіршивши умови зай-
нятості, Євросоюз продовжує цілеспрямовану політи-
ку щодо збалансованості ринку праці, використову-
ючи можливості загальноєвропейського та національ-
ного рівнів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі проведеного дослідження можна зроби-
ти висновок, що зайнятість населення є найважливішою
характеристикою ринку праці. Питання ефективної зай-
нятості населення є особливо актуальним в умовах не-
стабільного економічного розвитку.

Досвід зарубіжних країн доводить, що важливим
напрямом вдосконалення державного регулювання зай-
нятісті населення в Україні має стати оптимізація самої
системи управління зайнятістю. При цьому роль Держав-
ної служби зайнятості має полягати, насамперед, у про-
гнозуванні структурних зрушень в економіці регіону і
розробці відповідних потребам регіону Програм зайня-
тості.

Дослідження показали, що сприяти ефективній зай-
нятості населення, усувати причини безробіття повинна
держава. Наприклад, щоб збільшити зайнятість
сільського населення, необхідне державне заохочення
та підтримка розвитку різних видів діяльності на
сільських територіях, що підтверджується зарубіжним
досвідом, створення сприятливого соціального середо-
вища для підвищення престижу та мотивації праці і за-
безпечення умов для рівномірної зайнятості протягом
року.

Використання зарубіжного досвіду регулювання
зайнятості населення потребує глибокого осмислення
сутності тих чи інших інструментів впливу держави, про-
гнозування наслідків їх впровадження, врахування ба-
гатьох макроекономічних показників з метою підвищен-
ня ефективності діючих механізмів. Міжнародний досвід
засвідчує також, що роль держави у вирішенні проблем
зайнятості має бути активною, і водночас ця сфера
діяльності вимагає зваженості, наукового обгрунтуван-

ня розвитку, довгострокового програмно-цільового
фінансування. Тому необхідно не тільки ретельно ви-
вчати досвід вирішення проблем зайнятості в розвине-
них країнах, але використовувати і переймати його по-
трібно обов'язково з урахуванням особливостей націо-
нальної та регіональної економіки.

На нашу думку, необхідним є: якісно змінити дію-
чий соціально-економічний курс, переглянути пріори-
тети соціально-економічної політики, щоб основою
зробити людину з її інтересами. Тільки така політика
може стати основою для консолідації суспільства, для
виходу з кризової ситуації з якомога меншими втра-
тами. Вирішення короткотривалих проблем повинно
враховувати можливості досягнення стратегічних
цілей.

Основні напрями політики боротьби з безробіттям
повинні полягати в оптимізації зайнятості, розвитку
підприємництва, сприянні посиленню здатності праців-
ників до адаптації, забезпеченні рівних можливостей на
ринку праці. Держава повинна активно висувати та реа-
лізовувати програми щодо покращення зайнятості. Та-
кож слід здійснювати якісну професійну підготовку;
надавати дотації підприємцям, які беруть на себе зобо-
в'язання підтримувати обумовлений рівень зайнятості;
надавати консультаційну допомогу безробітним; ство-
рити сприятливі умови для бажаючих відкрити власну
справу; створювати робочі місця та працевлаштовувати
молодь на перше робоче місце.

Перспективними напрямами подальших наукових
досліджень можуть бути питання організації гро-
мадських робіт для незайнятого населення, здійснен-
ня професійного навчання та підвищення кваліфікації
безробітних, сприяння зайнятості сільського населен-
ня.
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ВСТУП
В умовах економічної кризи найважливішим завдан-

ням державного регулювання розвитку інвестиційно-бу-
дівельного комплексу стає формування цілісної галу-
зевої системи управління, орієнтованої на подолання
спаду будівельного виробництва і задоволення соціаль-
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них потреб населення в кінцевій продукції і послугах
галузі. Реалізація цього завдання має здійснюватися на
основі системи перспективних і поточних цілей, пріори-
тетів і прогресивних організаційних засобів управління
інвестиційно-будівельним комплексом. При цьому ос-
новна стратегічна мета державної політики управління
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інвестиційно-будівельним комплексом на тривалу пер-
спективу — формування соціально орієнтованого інве-
стиційно-будівельного ринку, що забезпечує конкурен-
тноздатність будівельної продукції, перетворення в тех-
нологічній структурі виробництва, гнучке пристосуван-
ня виробництва до попиту, високу сприйнятливість
суб'єктів інвестиційно-будівельної діяльності до техно-
логічних, конструкційних, організаційно-управлінських,
інформаційних та інших інновацій.

Основна мета державного регулювання інвестицій-
но-будівельної діяльності полягає в тому, щоб створи-
ти сприятливий інвестиційний клімат у країні та в її ре-
гіонах для всіх суб'єктів господарювання, для реалізації
економічної та соціальної державної та регіональної
політики на кожний певний період. Таким чином, регу-
лювання розвитку регіонального інвестиційно-будівель-
ного комплексу є найважливішим інструментом в руках
держави для впливу на економічні та соціальні процеси
на місцевому рівні.

Серед фундаментальних наукових робіт, що відно-
сяться до даної проблемної сфери, потрібно виділити
праці таких авторів, як А. Асаул, А. Белоус, В. Бузирев,
Н. Варламов і багато інших. Цілком очевидно, що тео-
рія управління інвестиційно-будівельним комплексом
вимагає свого розвитку з урахуванням основних поло-
жень концепції інформаційного суспільства, обгрунто-
ваної в роботах таких вчених, як Д. Белл, Дж. Гелбрейт,
В. Іноземцев, В. Макаров, Б. Мільман, Т. Сакайя, Р. Уотер-
мен та інші. Розгляд предмета теорії державного управ-
ління об'єктивно вимагає доповнення вищезгаданих
методологічних положень і теоретичних постулатів
принципами теорії та практики державного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити зміни на вітчизняному будівельному рин-

ку, що відбулись у правовому регулюванні інвестицій-
ної діяльності в будівельній галузі. Дослідити пробле-
ми державного регулювання та координації інвестицій-
но-будівельної діяльності на території Україні. Довес-
ти необхідність створення і законодавчого визначення
відповідного механізму і складових його інструментів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Із прийняттям в останні роки в Україні ряду за-

конів на вітчизняному будівельному ринку відбулись
істотні зміни у правовому регулюванні інвестиційної
діяльності в будівельній галузі. Однак необхідно
відмітити, що вони справили переважно негативний
вплив на інвестиційний клімат в Україні. Наприклад,
чітко визначивши види механізмів фінансування сфе-
ри будівництва, законодавець обмежив права забу-
довників у частині застосування ними непередбаче-
них законодавством механізмів, зокрема заборонив
будівельним компаніям залучати кошти населення
для фінансування будівництва житла напряму (ст. 4
Закону України "Про інвестиційну діяльність") [1].

В Україні було ухвалено Закон "Про запобіган-
ня впливу світової фінансової кризи на розвиток буд-
івельної галузі та житлового будівництва", яким пе-
редбачається впровадження комплексу заходів,
спрямованих на покращення стану будівельної галузі
країни, забезпечення житлових прав громадян, що

потребують державної підтримки, і стимулювання
житлового будівництва в умовах світової фінансо-
вої кризи. У цьому законі визначено, що держава
сплачуватиме 30% вартості житла у вигляді першо-
го внеску, а для оплати решти 70% люди, які гостро
потребують покращення своїх житлових умов, бра-
тимуть кредити під невисокі відсотки [2].

Закон України "Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва" дозволяє кредитно-фінан-
совим установам кредитувати недобудоване житло
й надавати пільгові кредити для будівництва нового
житла.

Порядок їх надання визначається Кабінетом Мі-
ністрів України спільно з НБУ. Але це положення за-
кону не гарантує надання таких кредитів банками,
оскільки останні сьогодні знаходяться в досить
важкій кризі й кредитувати небезпечне будівництво,
яке принаймні наступні 2—3 роки не має в Україні
майбутнього, просто неможливо.

Для залучення в економіку країни приватних та
іноземних інвестицій необхідне: введення для них
пільгових ставок податків і митних зборів; надання
фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,
субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих те-
риторій, галузей, виробництв, підприємств; прове-
дення фінансової і кредитної політики, політики
ціноутворення, амортизаційної політики; контроль
за дотриманням державних норм і стандартів, а та-
кож за дотриманням правил обов'язкової сертифі-
кації; антимонопольні заходи, приватизація об'єктів
державної власності, зокрема об'єктів незаверше-
ного будівництва.

На сьогодні функції державного регулювання та
координації інвестиційно-будівельної діяльності на
території Україні розмиті й розосереджені між ба-
гатьма державними органами, кожний з яких реалі-
зує їх у межах своєї компетенції і за своїми напря-
мами. У зв'язку із цим важливого практичного зна-
чення набуває завдання визначення та системати-
зації цих функцій державного регулювання щодо
суб'єктів будівельно-інвестиційної діяльності, а та-
кож класифікація відповідних груп державних
органів, що здійснюють свою діяльність за близьки-
ми або загальними напрямами і сферами.

На нашу думку, гнучкіша політика повинна про-
водитися державою у сфері формування й викорис-
тання такого внутрішнього джерела інвестиційних
ресурсів підприємств, як амортизаційні відрахуван-
ня, перш за все, за допомогою надання господарю-
ючим суб'єктам права самостійно визначати режим
переходу на прискорену амортизацію, а також по-
вернення до нормативної амортизації, виходячи з
кінцевих результатів виробничо-господарської
діяльності й фінансового стану господарюючих
суб'єктів.

Держава вживає також заходи з виділення у
своїй інвестиційній політиці нових напрямів, одним
з яких стала фінансова участь держави в приватних
інвестиційних проектах. У цьому напрямі державою
передбачене щорічне виділення капіталовкладень на
фінансування високоефективних інвестиційних про-
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ектів за умови розміщення цих коштів на конкурсній
основі.

На сьогодні реалізується також напрям з фінан-
сування конверсійних та інвестиційних програм із
Державного бюджету на поворотній і платній основі.

Останніми роками державою законодавчо виді-
лені нові напрями, орієнтовані на становлення в Ук-
раїні лізингу, зокрема, фінансового, як виду підприє-
мницької діяльності, спрямованого на інвестування
тимчасово вільних або залучених коштів у майно, що
передається за договором фізичним і юридичним
особам на певний термін. Слід водночас звернути
увагу на недосконалість українського лізингового
законодавства, суперечності, що містяться в ньому,
і нерозвиненість норм щодо конкретних лізингових
технологій.

Регулювання державою інвестиційної діяльності
в будівництві й підвищення активності в цій сфері за
допомогою сприяння формуванню та ефективній ре-
алізації інвестиційного потенціалу в напрямах, що виз-
начають структуру цього потенціалу (можливості фон-
дового ринку і ринку позикового капіталу, стимули
для зовнішніх інвесторів, податкова й амортизаційна
політика, ефективність заходів з приватизації, розви-
ток нових напрямів в інвестиційній сфері, участь дер-
жави в окремих інвестиційних програмах тощо), не
може бути ефективним без урахування необхідності
проведення з боку держави "антициклічної й антикри-
зової політики". Змістом такої політики є необхідність
врахування економічної ситуації, періодів кризи і спа-
ду кон'юнктури, недостатнього портфеля замовлень
для завантаження виробничих потужностей, а також
економічного зростання та піднесення кон'юнктури
при сформованому портфелі замовлень для заванта-
ження названих потужностей. Якщо в першому випад-
ку держава зобов'язана виступити на ринку як суб'єкт
попиту, то в іншому — за допомогою своєї інвестиц-
ійної політики повинна перешкоджати подальшому
розширенню макроекономічного попиту, тимчасово
відмовляючи тим самим у державних інвестиціях для
стабілізації економічного розвитку в цілому й окре-
мих підприємств зокрема.

Це викликає необхідність створення і законодав-
че визначення механізму і складових його інстру-
ментів, що забезпечують ефективний моніторинг
розвитку кон'юнктури і вироблення рекомендації з
метою формування і реалізації політики в інвести-
ційно-будівельному комплексі, що враховує сучас-
ний стан економіки, її короткострокові і довгостро-
кові перспективи.

В умовах економічної кризи держава може вплива-
ти на зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств
у багатьох напрямах, прямо або непрямо:

— шляхом дії на зміцнення економіки в цілому,
на поліпшення макро- і мезоекономічних умов гос-
подарювання;

— шляхом поліпшення макроекономічних умов
господарювання безпосередньо підприємств, перш
за все, впливаючи на процентні ставки і на здешев-
лення кредитів, удосконалення оподаткування, ре-
гулюючи ціни і тарифи на продукцію і послуги при-
родних монополій;

— шляхом виділення дотацій і компенсацій під-
приємствам;

— шляхом безпосереднього виділення підприє-
мствам державних інвестицій;

— шляхом створення і поліпшення правової,
юридичної основи господарювання підприємств
тощо.

Умовою стабілізації і зростання конкурентосп-
роможності регіонального інвестиційно-будівельно-
го комплексу в умовах економічної кризи, удоско-
налення податкової системи та ринкових форм взає-
модії держави із будівельними підприємствами, ко-
мерційного сектора є необхідність зміцнення дер-
жавного сектора.

Необхідність існування державного сектора ви-
робництва визнана в усіх країнах.

Частка державних підприємств у виробництві чи-
стої продукції в розвинутих країнах Європейського
Союзу коливається від 12,5% у Німеччині до 16,5%
у Франції, у валових інвестиціях — від 17,2% у
Німеччині до 31,7% у Франції. Кожен 9—10-й прац-
івник працює в Європі на державних підприємствах
[3, с. 13]. Зв'язок, транспорт, енергетика, фінансо-
во-кредитна сфера контролюються в Європі держа-
вою. Приватизація і націоналізація мирно уживають-
ся й застосовуються з метою підвищення ефектив-
ності та національної конкурентоспроможності. У
США і Японії частка державних закупівель у ВВП
досягла 34—37%.

Розробка програм і заходів економічної взає-
модії держави з будівельними підприємствами по-
винна враховувати принципи диференційованого
підходу, оптимального поєднання великих, середніх
і малих підприємств, сприяння кооперації й інтеграції
у вигляді гнучких виробничо-комерційних мереж і
структур, цільовий підхід при виборі форм і засобів
взаємодії.

Органи державного управління у будівництві ма-
ють бути перебудовані шляхом більшої концентрації
основних функцій стратегічного планування і регу-
лювання інвестиційно-будівельно-експлуатаційного
процесу у профільному міністерстві і чіткого взає-
моузгодження другорядних функцій між іншими
міністерствами і відомствами з метою досягнення
максимальної ефективності будівництва на рівні на-
ціональної економіки і економіки підприємств-учас-
ників та споживачів будівельної продукції. Не мо-
жуть існувати лакуни в системі управління будівель-
ним комплексом, коли ті чи інші завдання і функції
лежать поза компетенцією відповідних органів дер-
жавної влади і органів місцевого самоврядування чи
самоврядних організацій.

Сферою безпосереднього впливу Мінрегіонбуду
на інвестиційно-будівельний процес є нині, власне,
його частина від освоєння ділянки під забудову і про-
ектування до завершення будівництва, тобто відно-
сини замовника з підрядником, які формують
вартість будівництва. При цьому саме з міністерства
питають, наприклад, чому ціни на житло багатора-
зово перевищують собівартість будівництва.

Це вимагає посилення стратегічно-аналітичних
функцій, зайняття більш активної позиції у держав-
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ному регулюванні розвитку всього інвестиційно-бу-
дівельно-експлуатаційного комплексу.

Стратегічні цілі соціально-економічного розвит-
ку знаходять своє відображення у завданнях розвит-
ку регіонів, галузей, у тому числі будівництва, тобто
у регіональних і галузевих цільових програмах. Дер-
жавні цільові програми цікавлять нас передусім як
інвестиційні плани, що реалізовуватимуться певною
мірою через капіталовкладення, тобто через будів-
ництво.

Не менше цікавлять вони нас і у регіональному
розрізі, бо є частинами планів регіонального розвит-
ку і будівництва. Адже, не знаючи заходів держав-
них програм на території, неможливо планувати
власні програми із залученням додаткових власних
ресурсів.

У розвинених країнах соціально-економічна
стратегія розвитку формується і реалізується як ком-
плекс середньо- і довгострокових програм, фінан-
сування яких становить від 50 (у США) до 80% (у
Франції) усіх бюджетних видатків. В Україні ж дер-
жавні цільові програми сприймаються спрощено: як
декларативні документи для відповідних органів га-
лузевого або регіонального управління та суб'єктів
господарювання задля можливого, але не обов'яз-
кового отримання ними фінансування або пільг у
ході щорічного бюджетного процесу. Виконання
програм достатньою мірою не контролюється за
строками і результатами, програми недофінансову-
ються, створюючи, з одного боку, джерело марну-
вання бюджетних коштів, а з іншого — механізм
інфляції (як незавершене виробництво) і механізм
кризи.

Отже, доки не буде чіткої стратегії соціального
і економічного розвитку держави, доти стримува-
тиметься впровадження програмно-цільового пла-
нування і управління. Без програмно-цільового уп-
равління неможливе належне прогнозування роз-
витку будівництва і управління регіональним роз-
витком.

Сьогодні портфель державних програм не при-
в'язаний до соціальної та економічної стратегій роз-
витку України. В країні реалізується дві сотні дер-
жавних програм, тисячі регіональних і місцевих про-
грам та проектів. Усі вони системно не пов'язані, не
узгоджені за цілями, строками і ресурсами, не за-
безпечені фінансами і управлінням.

Дбаючи про прогнозованість будівельної діяль-
ності і регіонального розвитку, їх керованість,
міністерство підтримує ідею значного звуження пе-
реліку державних програм, переходу від кошторис-
но-витратного фінансування до фінансування, оріє-
нтованого на результат. Обсяг асигнувань повинен
бути достатнім для досягнення запланованих резуль-
татів, а скорочення або припинення фінансування,
що позначається на планах будівництва і регіональ-
ного розвитку, має здійснюватися лише за окремою
формалізованою процедурою відповідно до чітких і
прозорих критеріїв. Цільові програми повинні вхо-
дити до бюджетів на відповідні роки як "захищені
статті". Функції розпорядників коштів треба посили-
ти фаховим управлінням програмами.

Крім удосконалення фінансування, регламен-
тації тощо, потребує реорганізації державне управ-
ління програмами. З урахуванням, з одного боку, се-
редньо- і довгостроковості програм, а з іншого —
недовговічності урядів напрошується висновок про
недоцільність передачі урядові функцій щодо фор-
мування портфеля програм і регламентації програм-
ного управління в цілому. Ці функції доцільно скон-
центрувати в органі управління портфелем держав-
них програм (наприклад, Раді з цільових державних
програм) при президентові України. Організаційні і
контрольні функції, зокрема щодо поточного бюд-
жетного фінансування галузевих програм та оцінки
їхніх результатів, доцільно залишити на рівні уряду
та відповідних міністерств.

Для підвищення економічної стійкості будівель-
них підприємств в регіонах важливо вдосконалюва-
ти систему державних закупівель, створюючи рівні
умови для постачальників, розвиваючи конкуренцію,
а значить, підвищення якості постачань, забезпечу-
ючи прозорість системи закупівель і розрахунків як
основи запобігання зловживанням і корупції.

ВИСНОВКИ
Отже, для активізації інвестиційного процесу в

Україні доцільно створити інвестиційну інфраструк-
туру, що відповідає світовим стандартам. Підвищи-
ти рівень інвестицій та зацікавленість з боку інвес-
торів держава могла б і шляхом надання державно-
комерційних гарантій.

Таким чином, інвестиційна політика, і зокрема в
будівельній галузі, є одним із найважливіших за-
собів, використовуваних державою для росту ефек-
тивності економіки та, відповідно, виходу країни із
фінансово-економічної кризи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток будь-якої країни, пов'язаний з кризовими

явищами у всіх сферах діяльності і визнання існування
кризи вже є позитивною ознакою, що свідчить про мож-
ливості відновлення нормальних пропорцій в сучасній
свідомості.

Сучасний світ знаходиться в стані кризи, під цим
зазвичай мають на увазі, що він досяг критичної стадії
свого розвитку і що неминуча його тотальна трансфор-
мація. Така трансформація, у свою чергу, передбачає
радикальну зміну всього ходу її розвитку, яка з необхі-
дністю рано чи пізно має відбутися, хоча невідомо, чи
це відбудеться з волі людей, чи незалежно від неї, не-
сподівано чи поступово, в результаті катастрофи чи без
неї.

У наш час очевидно, що криза наближається до сво-
го розв'язання, і це гранично загострює ненормальність
такого стану справ, який існує вже протягом кількох
століть, але наслідки якого ще ніколи не були так по-
творні та відверті, як сьогодні. З цієї причини приско-
рюється й послідовність подій, що розгортаються, і оче-
видно, що все це може тривати деякий час, але все ж не
до нескінченності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних публікаціях приділяється велика увага
лише причинам та наслідкам подолання кризи шляхом
проведення антикризових заходів, проте, зміст цих по-
нять залишається поза увагою [1—7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті стало визначення терміну "криза" та

"антикризове управління", а також розкриття їх сутності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Етимологія цього слова робить його синонімом та-

ких понять, як "суд", "рішення", "встановлення
відмінностей", "розрізнення". Фаза, яку зазвичай вва-
жають "критичною" в найбільш широкому сенсі, без-
посередньо передує завершенню всього процесу, не-
залежно від того, призведе це до негативних чи пози-
тивних наслідків. Тому у цій фазі відбувається підго-
товка до винесення остаточного "рішення", зважуван-
ня всіх "за" і "проти", визначення того, які результати
є позитивними, а які негативними, і нарешті, остаточне
з'ясування того, на чию сторону врешті-решт схилять-
ся терези.

Інакше кажучи, криза — це крайнє загострення про-
тиріч у соціально-економічній системі, котре загрожує
її життєстійкості у навколишньому середовищі.

Причини кризи можуть бути різноманітними. Вони под-
іляються на об'єктивні, пов'язані із циклічними потребами
модернізації та реструктуризації, і суб'єктивні, які відобра-
жають помилки та волюнтаризм в управлінні, а також при-
родні, які характеризують явища клімату, землетрусів та ін.

Також вони можуть бути зовнішніми та внутрішніми.
Перші пов'язані з тенденціями і стратегією макроекономіч-
ного розвитку або навіть розвитком світової економіки,
конкуренцією, політичною ситуацією в країні, другі — із
ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфлі-
ктами, недоліками в організації виробництва, недоскона-
лим управлінням, інноваційною та інвестиційною політикою.

Ознаки кризи диференціюються, перш за все, за
його типологічною належністю: масштаби, проблемати-
ка, гострота, область розвитку, причини, можливі на-
слідки, фаза прояву.

У розумінні кризи велике значення мають не тільки
його причини, але й різноманітні наслідки: можливе
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оновлення організації чи її руйнування, оздоровлення
чи виникнення нової кризи. Наслідки кризи можуть при-
звести до різких змін чи м'якому тривалому й послідов-
ному виходу. Різні наслідки кризи визначаються не
тільки її характером, але й антикризовим управлінням,
яке може пом'якшувати кризу чи загострювати її.

У цьому контексті слід зупинитися на антикризово-
му управлінні.

Термін "антикризове управління" міцно закріпився
в науковому лексиконі фахівців у галузях правових, еко-
номічних та суспільних наук і тому може змінювати свою
сутність залежно від того, яким чином розставлені ак-
центи. Дослідження сутності антикризового управлін-
ня завжди супроводжується вивченням його характери-
стик, специфічних особливостей, економічних, управ-
лінських, організаційних і інституціональних відносин,
проблем, механізмів та функціональних елементів про-
цесу антикризового управління тощо.

Антикризове управління можна вважати багатофун-
кціональною та багатоаспектною системою, яка вклю-
чає в себе велику кількість різноманітних елементів, що
перебувають у певних відношеннях, пов'язані між со-
бою і утворюють єдине ціле.

Антикризове управління в першу чергу пов'язане з
регулюванням потоків грошових коштів і витрат, які
формують кредиторську заборгованість.

Поняття "антикризове управління" зазвичай розгля-
дається в ракурсі двох основних ситуацій:

Управління організацією в умовах загальної еконо-
мічної кризи та в умовах кризи самої організації, яка
викликана не стільки зовнішніми причинами, скільки
прорахунками в управлінні організацією.

Основою антикризового управління є оцінка поточ-
ної ситуації та перспектив, яка дозволяє приймати свідомі,
обгрунтовані управлінські рішення. На цьому етапі ще не
має потреби у конкретних економічних розрахунках.
Виходячи зі знання загальних форм прояву кризи, її вплив
на різноманітні сторони економіки, проводиться оцінка
основних проблем, з якими вже зіткнулося підприємство
чи з якими йому доведеться зіткнутися.

Наступним кроком є аналіз кризової ситуації, який
направлений на "ревізію" ресурсів, на виявлення при-
хованих резервів.

Наступний етап — це виявлення пріоритетів: забез-
печення надання колишніх обсягів медичної допомоги
при не зниженні її якості, збереженні потенціалу уста-
нови (кадрового, матеріально-технічного). Разом з тим,
з урахуванням специфіки установи, допоміжними пріо-
ритетами можуть слугувати отримання додаткового при-
бутку, чи мінімізація витрат.

Далі повинна йти розробка плану заходів з подолання
кризової ситуації. З цією метою доцільно створити робочу
групу. Розробку антикризових заходів доцільно проводити
за допомогою, так званих "мозкових атак" з обов'язковим
залученням не тільки керівників вищої ланки й завідуючих
відділеннями, але і старших медсестер, які набагато краще
знають резерви кожного конкретного підрозділу.

План антикризових заходів — це прийняття вели-
кої кількості конкретних управлінських рішень за різни-
ми напрямами діяльності. Доцільно розробити рекомен-
дації з окремих напрямів раціоналізації (оптимізація
фонду оплати праці, витрат медикаментів, тощо).

Інформаційне та психологічне забезпечення анти-
кризових заходів — дуже важливий і відповідальний
етап, оскільки будь-які зміни проходять простіше, якщо
вони зрозумілі. Людина, за своєю природою боїться
будь-яких змін, особливо які їй незрозумілі, тому дуже
важливо донести до людей суть антикризових дій.

ВИСНОВКИ
Все вищенаведене свідчить про те, що криза є не-

від'ємною частиною розвитку суспільства і тому не слід
вважати її настання наслідком вкрай невдалої політики
держави в різних сферах. При перших проявах кризи
слід направити всі сили та ресурси на антикризову по-
літику, тобто приймати антикризові конструктивні і ра-
ціональні рішення. При цьому необхідно дотримувати-
ся певного алгоритму дій, завдяки якому можливе от-
римання позитивного результату і найменших втрат.
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ВСТУП
В Україні здійснюється безпосереднє регулювання, де-

тальний адміністративний і фінансовий контроль закладів
вищої освіти. Регулювання розвитку в Україні поки не стало
об'єктом відповідальності держави перед суспільством.
Воно не забезпечує широкого і відкритого доступу як до
доступеневого, так і до післяступеневого навчання та навчан-
ня протягом всього життя. Це спричиняє нерівність у конку-
ренції вищих навчальних закладів, стримує їх входження в
зону загальноєвропейського освітнього простору.

Формування ринкових відносин, розвиток в Україні де-
мократичної держави зумовлюють зміну цільових устано-
вок вищої освіти як соціальної системи і елемента інфраст-
руктури ринку праці: не забезпечення потреб держави у
спеціалістах різних професій і рівнів кваліфікації, а задово-
лення різноманітних освітніх потреб особистості для її роз-
витку, самореалізації, забезпечення конкурентоспромож-
ності на ринку праці.

Українська наука державного управління має значний
теоретичний, методологічний, методичний доробок. Різні
аспекти державного управління в межах суб'єкт-об'єктної
парадигми досліджуються В.Бакуменком, В.Князєвим,
М.Корецьким, В.Луговим, В.Маліновським, В.Цвєтковим та
ін. Вагомий внесок щодо організаційно-економічних ас-
пектів управління суспільним розвитком та освітою як його
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складовою здійснений такими науковцями, як Г. Балихіним,
Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюновим, О. Дацієм,
В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим, В. Пілюшенком, О. Поваж-
ним, В. Сиченком та ін. Разом з тим, аналіз досліджуваної
проблематики дає змогу стверджувати, що найменш розроб-
леними є підходи щодо розв'язання проблеми, пов'язаної з
управлінням розвитком саме післядипломної освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу підходів до вирішен-

ня проблеми державного управління якістю післядиплом-
ної освіти та обгрунтувати завдання державної політики у
сфері якості післядипломної освіти в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна післядипломна освіта передбачає систему на-

вчання та розвитку фахівців з вищою освітою, що спрямо-
вана на приведення їхнього професійного рівня у
відповідність до світових стандартів, вимог часу, індивіду-
ально-особистісних та виробничих потреб; удосконалення
наукового та загальнокультурного потенціалу особистості,
яке реалізується через діяльність спеціалізованих держав-
них або приватних навчальних закладів та засобами само-
освіти і керується державними стандартами відповідно до
фаху певних рівнів кваліфікації згідно з вимогами суспіль-
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но-економічного та науково-технічного прогресу [8].
У ході структурно-функціонального дослідження сис-

теми післядипломної освіти можливо виділити значну
кількість різних процесів, які уявляють собою певну су-
купність послідовних дій, спрямованих на досягнення ре-
зультату. В післядипломній освіті зазначені процеси мають
власну специфіку. За своїми масштабами вони урешті-решт
можуть бути віднесені до таких глобальних процесів, як
функціонування й розвиток.

Стосовно суб'єктності розвитку у широкому філософсь-
кому контексті, то це означає, що сам суб'єкт, який розви-
вається, виступає суб'єктом власного розвитку. Тому із зовні
розвиток неможливо нав'язати. Його потрібно ініціювати,
створюючи для цього необхідні умови. Стосовно системи
післядипломної освіти це означає, що її кадри (спеціалісти,
керівництво) безпосередньо впливають на хід вказаних про-
цесів. Резюмуючи викладене, можливо визначити розвиток
системи післядипломної освіти як макропроцес цілеспрямо-
ваних, прогресивних, взаємопов'язаних змін, спрямований
на нарощування та підвищення ефективності використання
її ресурсного забезпечення. При цьому ресурсне забезпе-
чення має бути спрямоване не на консервацію системи, а на
її ефективне оновлення. Адже консервувати навіть те, що
колись було найкращим у світі, — значить, свідомо гаран-
тувати відставання [9].

Характерною особливістю функціонування системи
післядипломної освіти на сучасному етапі соціально-еконо-
мічного розвитку стало суттєве підвищення суспільних ви-
мог до її якості та формування у цьому зв'язку певної дер-
жавної політики. Особливого поштовху цьому у сфері якості
освіти надали євроінтеграційні процеси, зокрема, підписан-
ня Україною Болонської декларації. За таких умов актуалі-
зується завдання забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняної освіти, її зорієнтованості як у напрямі імпорто-
заміщення, так і у напрямі експорту освітніх послуг.

При опрацюванні проблеми управління якістю післядип-
ломної освіти необхідно зосередити увагу й на потенціалі
значної кількості концепцій управління якістю, що існують
у сучасній теорії й практиці. Загальне визнання має методо-
логія TQM (Total Quality Management) [10].

Основоположним у вирішенні проблеми управління як-
істю післядипломної освіти є сутність поняття "якість". Так,
під якістю найчастіше розглядається: якість як форма до-
вершеності; якість як здійснення сподівань замовника; ре-
зультативно-орієнтована якість (яку можливо вимірювати);
процесуально-орієнтована якість (як специфікація); якість,
орієнтована на витрати або прибуток ("вартісний" підхід)
[6].

Стосовно сфери післядипломної освіти якість представ-
ляє собою той нормативний рівень, якому має відповідати її
результат. Якщо під результатом післядипломної освіти ро-
зуміти знання, уміння, навички, особистісне просування слу-
хачів, то нормою має стати певний рівень цих знань, умінь,
навичок, особистісних зрушень, які мають попит у сучасно-
му суспільстві й визнані як гарант соціальної захищеності
людини [5].

Потрібно звернути увагу на те, що як загальнодержав-
на стратегія у сфері якості післядипломної освіти в Україні
розроблена недостатньо. Її принципи не наповнені конкрет-
ним змістом щодо підвищення якості післядипломної осві-
ти. Державна політика у сфері якості післядипломної освіти
з урахуванням її специфіки має бути зорієнтована на непе-
рервне її покращення, вдосконалення ключових процесів,
що її забезпечують, а також на підтримку позитивного дос-
віду сучасної післядипломної освіти у суспільстві. Це дося-
гається в такий спосіб:

— постановкою адекватних соціально-економічній си-
туації у країні цілей післядипломної освіти;

— здійсненням ментальної проекції в управлінні [1];

— розробкою програм та планів якості за галузевим
принципом;

— неперервним управлінням освітніми стандартами;
— забезпеченням контролю якості на основі вдоскона-

лення процедур вимірювання та оцінювання показників
якості та ключових процесів її створення;

— застосуванням перспективного вітчизняного та
міжнародного досвіду у сфері якості освіти, зокрема,
підключенням до програм "Master of Business Admi-
nistration", тобто "сміливим запозиченням у кращих";

— оптимальним управлінням якістю на рівні освітніх
програм;

— стимулюванням та підтримкою відповідних інновац-
ійних процесів [3].

Організаційними умовами здійснення державної політи-
ки у сфері якості післядипломної освіти необхідно вважати:

— чіткі цілі діяльності та стандарти виконання функцій;
— наявність необхідних ресурсів: фінансових, матері-

альних, кадрових, інформаційних тощо;
— ефективні організаційні структури;
— розроблені правила, процедури та інструкції, які рег-

ламентують та координують діяльність, відповідні стосунки
із владними структурами;

— розвинуті комунікації й систему координації ді-
яльності різних структур, які залучені у процес здійснення
політики;

— наявність системи контролю за рівнем якості після-
дипломної освіти;

— мотивований та кваліфікований персонал.
Сучасні спеціалісти у сфері управління якістю її рушій-

ною силою визнають діяльність керівництва. З цього приво-
ду обгрунтованою є необхідність адекватної професійної
підготовки керівників різних рівнів. А наявні знання й умін-
ня більшості вітчизняних менеджерів є такими, що не діють
в умовах ринку [2]. Прийняття вищою ланкою управління на
себе відповідальності за проведення політики у сфері якості
стає першоосновою розробки, впровадження й функціону-
вання системи якості [3].

У концентрованому вигляді позиція суспільства, держа-
ви щодо післядипломної освіти знаходить своє відображен-
ня у відповідних принципах державної політики. Вона офор-
млюється у законах, постановах уряду, нормативних доку-
ментах профільного міністерства і визначає зміст та особ-
ливості функціонування управлінського механізму на най-
вищому рівні.

На основі аналізу рішень колегії Міністерства освіти і
науки України як органу державного управління освітньою
сферою встановлено наступне. По-перше, зусилля держав-
ного регулювання в основному спрямовані на забезпечен-
ня функціонування післядипломної освіти як підсистеми
неперервної освіти, а її регламентація здійснюється, пере-
важно, в інваріантному вимірі (стосовно загальних вимог до
системи освіти в Україні без урахування специфіки після-
дипломної освіти).

По-друге, функціонування системи післядипломної ос-
віти переважно орієнтовано на регламенти системи вищої
освіти без урахування власної специфіки як окремої освіт-
ньої системи.

По-третє, незважаючи на те, що Міністерство освіти і
науки України виступає провідним суб'єктом управління
післядипломною освітою на рівні держави, розгляду позиції
відповідних галузевих міністерств, щодо функціонування
даної освітньої системи, її стану за галузями належної ува-
ги не приділяється.

По-четверте, діюча нормативна база, яка не враховує
належним чином специфіки системи післядипломної осві-
ти, значно обмежує її розвиток й, зокрема, утруднює ста-
новлення механізмів контролю якості освітніх послуг після-
дипломного рівня.
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По-п'яте, використання існуючої нормативно-правової
бази щодо функціонування системи післядипломної освіти
викликає утруднення внаслідок необхідності проведення її
консолідації на основі опрацювання великого обсягу доку-
ментації, що призначена у першу чергу для регулювання
вищої освіти, а також документації галузевого характеру [7].

З метою визначення результативності системи післядип-
ломної освіти виконувався пошук офіційних даних. Їх аналіз
показав, що в доступних статистичних виданнях представ-
лено масив відомостей про підвищення кваліфікації кадрів
у країні, який не дозволяє повною мірою виокремити дані
про підвищення кваліфікації працівників саме в системі
післядипломної освіти.

На підставі проведеного аналізу визначено, що середні
показники обсягів підвищення кваліфікації працівників в
Україні коливаються від 5,6% до 7,5%, а термін, потрібний
для підвищення кваліфікації працівників основних галузей,
становить 15—12 років.

Якщо враховувати прийняті у світі норми періодичності
підвищення кваліфікації (за різними даними від 2 до 4 років),
то для досягнення таких показників "пропускна придатність"
системи післядипломної освіти в Україні в цілому має бути
підвищена в 3—6 разів.

З урахуванням викладеного встановлено про недостат-
ню результативність функціонування системи післядиплом-
ної освіти України в сучасних умовах та необхідність удос-
коналення чинної системи державного управління зазначе-
ною сферою.

ВИСНОВОК
Урахування специфіки післядипломної освіти, особли-

востей її функціонування на етапі структурних зрушень ук-
раїнського суспільства, місця та ролі, цілей та завдань заз-
наченої системи в забезпечені неперервної освіти дає мож-
ливість усвідомити її природу як особливого суспільного й
освітнього явища, вдосконалити на цій основі державне уп-
равління у вказаній сфері.

Показано, що функціонування системи державного уп-
равління післядипломною освітою має здійснюватися як з
використанням певних заздалегідь спроектованих структур,
що забезпечують усталеність (не імпульсивність) управлін-
ня, так і шляхом впровадження гнучких управлінських ме-
ханізмів, адекватно діючих в умовах становлення постінду-
стріального суспільства.

Доведено, що на організаційному рівні соціально-адек-
ватного управління післядипломною освітою особливу ува-
гу потрібно приділяти людському фактору як важливому
ресурсу державного управління, вивільненню творчого по-
тенціалу особистості, розвитку її моральних якостей, відпо-
відальності, ініціативи.
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ВСТУП
Актуальність формування та ефективного здійснен-

ня державної підтримки інвестиційної діяльності в аг-
рарному секторі в Україні обумовлюється соціально-
економічними та політичними умовами. Для успішного
розвитку аграрного сетора необхідно, щоб економічна
політика держави визначала найпріорітетніші завдання
і участь у підтримці державного аграрного сектора. Нині
в посткризовому економічному просторі України спос-
терігається грона перешкод, що блокує динамічний роз-
виток інвестиційної діяльності аграрного сектора. Зок-
рема брак дієвих фінансових механізмів регулювання
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інвестиційної діяльності призвів до того, що агрофор-
мування фактично позбавлені дієвих важелів розв'язан-
ня інноваційно-інвестиційних проблем та не мають мож-
ливостей зміцнювати свою матеріально-технічну базу й
розгортати та нарощувати капітальні інвестиції. Ця про-
блематика постійно входила до орбіти дослідницьких
інтересів вчених, зпоміж них варто виокремити праці та-
ких відомих визнаних наукових авторитетів, як В. Анд-
рійчука, В. Власова, С. Власюк, В. Губенка, О. Ґудзь,
М. Дем'яненка, М. Кісіля, М.Коденської, М. Кропивка,
Ю. Лузана, М. Маліка, Т. Мацибори, Ю. Нестерчука,
В. Онегіної, Г. Підлісецького, О. Пестрецової, П. Саб-
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лука, І. Столярова, П. Стецюка, А. Чупіса, О. Шпикуля-
ка, М. Федорова, В. Юрчишина та ін. Високо оцінюючі
їх зусилля та внесок в осягнення сутнісних взаємозв'-
язків щодо проблем розвитку механізмів державного
регулювання інвестиційної діяльності аграрного секто-
ра, зауважимо, що сучасний контур інвестиційної діяль-
ності та наявність відчутних прогалин і неврегульованих
завдань потребують здійснення наукових розвідок
щодо уточнення проблем пошуку ефективного інстру-
ментарію державної підтримки інвестиційної діяльності
в аграрному секторі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати нормативно-правовий інструмен-

тарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аг-
рарному секторі. Визначити основні переваги та недо-
ліки діючих механізмів прямої та непрямої державної
підтримки аграрного сектора. Запропонувати механізм
удосконалення доведення бюджетних коштів до аграр-
ного виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для підтримки аграрного сектора економіки Украї-

ни використовують пряму та непряму державну підтрим-
ку. Заходи прямої державної підтримки направлені на
державне фінансування виробництва суспільних благ.
До непрямої державної підтримки належать: дотації,
інвестиції аграрних підприємств, спеціальні режими і ме-
ханізми оподаткування.

Найбільш дієвим джерелом підтримки з боку дер-
жави є відповідний Порядок використання сум податку
на додану вартість, сплачених переробними підприєм-
ствами до спеціального фонду державного бюджету,
який затверджений відповідною Постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 [1]. По-
рядок визначає механізм використання сум податку на
додану вартість, сплачених переробними підприємства-
ми до спеціального фонду державного бюджету за бюд-
жетною програмою "Державна підтримка галузі тварин-
ництва" (далі — бюджетні кошти). Бюджетні кошти
спрямовуються на державну підтримку галузі тварин-
ництва шляхом здійснення виплати:

1) спеціальної бюджетної дотації фізичним особам
за утримання та збереження молодняку великої рога-
тої худоби (далі — дотація за молодняк);

2) часткового відшкодування:
— вартості закуплених племінних телиць, нетелей

та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму
продуктивності (далі — часткове відшкодування вар-
тості корів);

— відсоткової ставки за кредитами, залученими на
будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахів-
ничих ферм і комплексів, придбання технологічного
обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці;

— вартості будівництва та реконструкції тварин-
ницьких ферм і комплексів та підприємств з виробницт-
ва комбікормів, а також придбаного обладнання та ме-
ханізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва;

— витрат на закупівлю установки індивідуального
доїння (далі — часткове відшкодування витрат на уста-
новку);

3) бюджетної дотації фізичним особам, фізичним
особам — членам виробничих або обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів, а також фер-
мерським господарствам за вирощені та продані на
забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають
власні (орендовані) потужності для забою тварин, мо-
лодняк великої рогатої худоби та свині (крім свинома-
ток і кнурів) (далі — дотація за продану на забій худо-
бу);

4) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності;

5) дотації та часткового відшкодування вартості то-
варів і робіт для реалізації проекту "Село майбутнього"
як складової національного проекту "Відроджене ско-
тарство" — розроблення та реалізація програми роз-
витку скотарства" [1].

З метою розвитку ринкових відносин у аграрній
сфері Урядом та президентом розглянуто та затверд-
жено такі основні документи, які регулюють аграрне
виробництво: Указ Президента України "Про заходи
щодо державної підтримки сільськогосподарського
виробництва" від 23 березня 1998 р. № 215, Постанову
Кабінету Міністрів України "Про особливості проведен-
ня санації підприємств агропромислового комплексу".
Самі ці законодавчі акції дозволяли державі звільнити
від сплати податків аграрне виробництво та створити
сприятливі умови для проведення державної фінансо-
вої підтримки.

Важливим кроком державної підтримки аграрного
виробництва є запровадження загальнодержавного
фіксованого сільськогосподарського податку замість
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
та державних цільових фондів, який дає можливість аг-
рарним формуванням розширювати види діяльності,
стимулює розвиток на території села різних сфер
підприємницької діяльності. Це служить основою со-
ціально-економічного розвитку сільських населених
пунктів.

У ринковій економіці кожний товаровиробник, влас-
ник товару сам визначає рівень ціни під впливом дії ви-
щезазначених чинників. Причому жорстка конкуренція
змушує їх постійно вишукувати резерви зниження ви-
трат, а одержаний прибуток співвідносити передусім з
авансованим капіталом [2].

Аграрним виробникам, які займаються реалізацією
молока і м'яса в живій вазі переробним підприємствам,
використовується нульова ставка ПДВ. У такому випад-
ку, переробні підприємства не сплачують сум ПДВ до
бюджету, а перераховують виробникам.

Протягом кожного місяця переробні підприємства
перераховують на спеціальний рахунок розраховану
суму ПДВ за придбані обсяги аграрної продукції. У
відповідності до правильного розрахунку держава пе-
рераховує на рахунки аграрних виробників суми до-
тацій.

Дотації виплачуються на вартість продукції, яка має
дві складові — ціну і обсяги реалізації, на першу това-
ровиробник практично не в змозі вплинути, тому зали-
шається друга складова, а це стимулює збільшення об-
сягів реалізації за рахунок як власного виробництва, так
і закупівлі продукції від населення з подальшою зда-
чею на переробні підприємства для отримання дотацій.
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З іншого боку, розмір дотацій значною мірою залежить
від господарської діяльності переробних підприємств
[3].

Оподаткування аграрних товаровиробників через
спеціальні режими та механізми є непрямою державною
підтримкою аграрних виробників. Дана підтримка
здійснюється за рахунок податку на додану вартість
(ПДВ) та фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП).

Основний недолік механізму акумуляції ПДВ харак-
теризується жорсткістю цільового призначення. Підприє-
мства, які забезпечені матеріальними ресурсами, мають
змогу акумулювати більші суми на спецрахунках.

Але ці кошти необхідно спрямовувати лише на прид-
бання матеріально-технічних ресурсів, тому в деяких
підприємств утворюються значні суми податкового кре-
диту, що знижує ефективність використання зазначених
коштів.

Спеціальним режимом прямого оподаткування аг-
рарних товаровиробників є фіксований сільськогоспо-
дарський податок (далі — ФСП). ФСП віднесено до
спеціального податкового режиму, що визначає особ-
ливий порядок його справляння та інші його складові й
елементи і регламентується розділом XIV "Спеціальні
податкові режими" Податкового кодексу України від
2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповнен-
нями (далі — Кодекс) [4].

Спеціальний податковий режим — це система за-
ходів, що визначає особливий порядок оподаткування
окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціаль-
ний податковий режим може передбачати особливий
порядок визначення елементів податку та збору, звіль-
нення від сплати окремих податків та зборів. Спеціальні
податкові режими встановлюються та застосовуються
у випадках і порядку, визначених виключно Кодексом
(стаття 11 Кодексу).

Фіксований сільськогосподарський податок — це
податок, який справляється з одиниці земельної площі
у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата
якого замінює сплату окремих податків і зборів (під-
пункт 14.1.256 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарсь-
ких товаровиробників є нормативна грошова оцінка
одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіно-
жатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена
за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ)
— нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в
Автономній Республіці Крим або в області, проведена
за станом на 1 липня 1995 року (пункт 303.1 статті 303
Кодексу).

Розмір ставок ФСП з одного гектара сільськогос-
подарських угідь та/або земель водного фонду для
сільськогосподарських товаровиробників залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування і становить у
відсотках бази оподаткування, тобто до їх нормативної
грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995
року, у відповідності до вимог статті 304 Кодексу.

Із запровадженням ФСП тією чи іншою мірою було
вирішено такі завдання: знижено податкове наванта-
ження на аграрне виробництво; запроваджено прозо-
рий механізм оподаткування; спрощено механізм адмі-

ністрування податків; розширено можливості для вип-
лати заробітної плати без проведення нарахувань на
фонд оплати праці, що сприяє проведенню вчасних роз-
рахунків з працівниками в аграрному виробництві.

Важливим видом непрямої підтримки аграрного ви-
робництва є активізація розвитку інженерної та соціаль-
ної інфраструктури в сільській місцевості. Саме соціаль-
на інфраструктура забезпечує сприятливі умови для
реалізації ефективної аграрної політики шляхом забез-
печення взаємодії ресурсного потенціалу та розвитку
науково-технічного прогресу в аграрному секторі.

Головними проблемами сільської соціальної інфра-
структури України на сьогодні є: старіння і деградація
переважної частини сільського житлового фонду, по-
гіршення стану і забезпеченості сіл інженерними кому-
нікаціями і спорудами (окрім газопостачальних), згор-
тання мережі закладів соціально-культурного і торго-
вельно-побутового обслуговування.

Незважаючи на те, що формально середня забез-
печеність житлом на селі вища, ніж у містах, сільський
житловий фонд не задовольняє сучасних потреб у ньо-
му населення, особливо молодого і середнього віку.
Нині значна частина нового житла (причому підвищеної
комфортності) споруджується міськими жителями у
приміських та рекреаційних зонах. У той же час на істин-
но сільських територіях нове житлове будівництво май-
же не ведеться. Можливості селян споруджувати нове
житло вкрай обмежені їх низькими доходами, відсутні-
стю дешевих кредитів, допомоги тощо.

Слід зазначити, що бюджетування розвитку
сільської інфраструктури мало б здійснюватися на нор-
мативній базі, яка включає Закони України "Про пріо-
ритетність соціального розвитку села та агропромис-
лового комплексу в народному господарстві" (стаття
5 цього закону вимагає спрямування на будівництво
об'єктів невиробничого призначення в сільській місце-
вості державних інвестицій у розмірі, не меншому 0,5%
ВВП України) та "Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 року"; "Основні засади
розвитку соціальної сфери села", схвалені Указом Пре-
зидента України в грудні 2000 р.; Державну програму
розвитку українського села на період до 2015 року,
затверджену Кабінетом Міністрів України у вересні
2007 р. Однак, оскільки можливості бюджетної систе-
ми обмежені, соціальна інфраструктура села опинила-
ся серед сфер, для підтримки яких постійно не виста-
чає коштів. У 1990-ті рр., особливо в першій їх поло-
вині, виділялися деякі кошти на будівництво інфраст-
руктурних об'єктів на селі, відшкодування витрат
суб'єктів господарювання на ці цілі; було сформовано
організаційний механізм підтримки розвитку сільської
інфраструктури через органи державного управління
аграрним сектором [3]. Також створено інформаційно-
консультаційні служби для аграрного виробництва, які
фінансуються з державного бюджету.

Діагностика регулювання і державної підтримки аг-
рарного сектору дає можливість визначити наступні
напрями удосконалення. В першу чергу необхідно зу-
пинитися на механізмі удосконалення доведення бюд-
жетних коштів до аграрного виробництва, бо останнім
часом реалізується принцип виділення їх "ефективно
працюючим господарствам".
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Кошти пільгового кредитування і лізингового фон-
ду направляються, як правило, в сильні господарства,
які мають можливість забезпечити їх повернення. До-
тації на продукцію тваринництва диференціюються в
залежності від рівня продуктивності тварин, який більш
високий в економічно міцних господарствах.

Концентрація засобів державної підтримки в пере-
довій групі суперечить задачі відновлення платоспро-
можності основної маси господарств та виходу їх з еко-
номічної кризи. Такий підхід до розподілу засобів дер-
жавної підтримки також суперечить принципу оптимі-
зації економічної ефективності. Більша кількість підпри-
ємств з розрахунку слабих при створенні необхідних
умов мають можливість забезпечити більш високу відда-
чу на гривну державної підтримки, ніж передові госпо-
дарства.

ВИСНОВКИ
Для створення ефективної системи державної

підтримки необхідно звернути увагу на антикризову на-
правленість, і зосередити увагу не тільки на фінансових
ресурсах, а й управлінських ресурсах.

У наш час виникає необхідність у розробці методич-
них підходів до розподілу розмірів державної підтрим-
ки аграрного виробництва України. Діючі закупівельні
ціни на аграрну продукцію не завжди покривають вит-
рати на його виробництво і не забезпечують отримання
прибутку, який би міг використовуватися на розширене
відтворення виробництва. Збільшення закупівельних цін
на аграрну продукцію, а, виходячи з цього, і роздріб-
них цін на продукти харчування до розмірів, які б за-
безпечили необхідний рівень рентабельності аграрно-
го виробництва, не можливо по причинам соціально-
політичного характеру.

Ціни на основні види аграрної продукції повинні
бути такими, щоб населення мало можливість придба-
ти необхідну кількість продуктів, тому у розвинених
країнах ціни на продукти підтримуються на рівні, ниж-
че собівартості, товаровиробникам для відшкодуван-
ня нормативних затрат і отримання прибутку виділя-
ють відповідні субсидії. Тому можна говорити про об-
'єктивну необхідність державної підтримки аграрного
виробництва.

Необхідною умовою при розподілі розмірів держав-
ної підтримки є цільові установки аграрного сектору
регіону. Вони полягають у тому, щоб забезпечити насе-
лення країни в цілому і регіону зокрема основними про-
дуктами харчування власного виробництва високої
якості і з низькою собівартістю, що дасть можливість
збільшити конкурентоспроможність на внутрішньому і
зовнішньому ринках.

Сучасний стан аграрного виробництва України та-
кий, що обсяги і рівень виробництва основних видів аг-
рарної продукції не дозволяють задовольнити потреби
населення в продуктах харчування за рахунок власно-
го виробництва.

Щоб вирішити цю задачу, необхідно значно збіль-
шити виробництво. Для цього потрібне забезпечення
аграрних товаровиробників фінансовими ресурсами, а
нестача власних коштів повинна бути компенсована за
рахунок державної підтримки в формі надбавок до за-
купівельних цін на продукцію.

Найбільш актуальною в наш час є також проблема
удосконалення земельних відносин і вибору ефектив-
них форм господарювання. Землі аграрного призначен-
ня необхідно включити в пільгову категорію по орендній
платі, оскільки, по-перше, земля в сільськогосподарсь-
кому виробництві являється основним засобом вироб-
ництва, і збільшенням орендної плати за землю приве-
де до погіршення фінансового стану аграрного вироб-
ництва, по-друге, оскільки аграрному виробництву на-
дається державна підтримка з бюджету України і місце-
вих бюджетів областей, то збільшення орендної плати
за землю приведе до збільшення собівартості аграрної
продукції.

Крім того, необхідно переорієнтувати бюджетні
кошти на посилення інвестиційної активності в аграр-
ному секторі на середньострокове кредитування в зв'яз-
ку з тим, щоб в період перебування України в СОТ, за-
безпечити модернізацію аграрного виробництва, збіль-
шити конкурентоспроможність, адаптувати його до жор-
стких вимог і умов на зовнішньому ринку.
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ВСТУП
Серед різноманітних характеристик та вимірів транс-

формацій доцільно виділити зміни, пов'язані з нормативною
специфікою, які проявляються у процесі інституціалізації.

Дослідженню нормативних елементів у практиці дер-
жавного управління присвятили увагу вчені різних теоретич-
них напрямів — Е. Гофман, Е. Дюркгейм, Р. Мертон та інші.
Конструктивістські концепції розглядалися у працях П. Бер-
гера та Т. Лукмана, вивчення процесів інституціалізації та
структурації у сфері освіти проводилися В. Добреньковим
та В. Нечаєвим.

О. М. Кудрейко,
здобувач Академії муніципального управління

НОРМАТИВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

УДК 351.851

A. Kudreyko,
Researcher Academy of Municipal Management

LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TRANSFORMATION OF EDUCATION
IN UKRAINE

Розглянуто етапність механізму процесу інституціалізації та структурації. Визначено напря-
ми розвитку структурації інститутів. Доведено тезу про те, що кожна культурна традиція містить
власний освітній потенціал, її вибіркове призупинення слід розглядати як свідомий вибір та
дію на користь саме інноваційних процесів.

Досліджено освіту як соціальний інститут та визначено основні моделі та концептуальні типи
освітніх систем. Встановлено сучасні тенденції внутрішніх перетворень неуніверситетського
сектору освіти. Визначено, що одним із головних шляхів підвищення академічного статусу та-
ких закладів освіти є підвищення якості і рівня навчання за рахунок інтеграції програм профе-
сійного навчання та підготовки з програмами наукових досліджень.

Доведено тезу про те, що збалансоване співіснування приватного сектору освіти з держав-
ним є демонстрацією структурної поліваріантності, що зумовлена історичними особливостя-
ми розвитку систем освіти різних країн.

Consider phasing mechanism process of institutionalization and structuration. The directions of
structuration institutions. We prove the thesis that every cultural tradition contains its own educational
potential of selective suspension should be seen as a conscious choice and action in favor of
innovation processes.

Studied education as a social institution and the main conceptual models and types of educational
systems. The modern trends of internal change non-university education sector. Determined that
one of the main ways to improve the academic status of educational institutions is to improve the
quality and level of education by integrating vocational education and training programs of research.

We prove the thesis that the balanced coexistence of private sector education is a public
demonstration of structural multivariate, due to historical patterns of education systems in different
countries.

Ключові слова: механізм, моделі, етапи, інституціалізація, структурації, нормативно-інституційні
засади, трансформація освіти.

Key words: mechanism, model, stages, institutionalization, structuration, regulatory and institutional framework,
the transformation of education.

Однак при всій важливості проведених досліджень
окремі аспекти трансформації освіти все ще залишили-
ся малодослідженими, що обумовлює актуальність даної
статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути етапність механізму процесу інститу-

ціалізації та структурації. Визначити напрями розвитку струк-
турації інститутів. Дослідити освіту як соціальний інститут
та визначити основні моделі та концептуальні типи освітніх
систем.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Механізм процесу інституціалізації та структурації вар-

то розглядати на кожному його етапі окремо:
— етап хабітуалізації, тобто "озвичайнювання" та типі-

зації як первинний етап структурації, коли окремі фрагмен-
ти реальності поступово узагальнюються та типізують-
ся, а індивід напрацьовує пристосувальні реакції, що сприяє
стійкості його взаємодії з чинниками і факторами середо-
вища;

— етап рольової типізації, тобто виникнення уявлення
про "узагальнене друге" та рольової ідентифікації, тобто
"типізації значущих інших" (за умови взаємної типізації дій
з боку різних учасників);

— етап встановлення соціальної норми, який характе-
ризується виникненням знеособлених взаємин учасників, що
урівнює їхні можливості участю суспільства як віртуальної
"третьої" особи;

— етап легітимації, який "…пояснює інституційний по-
рядок, надаючи когнітивну обгрунтованість об'єктивованим
значенням. Легітимація виправдовує інституційний порядок,
надаючи нормативного характеру його практичним імпера-
тивам", а "…розпізнавання міститься в знакових структурах
сенсу: символічні конструкти приймаються в оснащення суб-
'єкта як структури спілкування, як засобу самоідентифікації,
як норми, регулятора соціальної поведінки" [1, с. 91];

— етап утворення інституції у вигляді певної рольової
матриці спілкування та комплексу визначених норм спілку-
вання, які набули сталого характеру в культурі і підтриму-
ють стійкість найбільш важливих сторін суспільного жит-
тя [1].

Подальша структурація інститутів може розвиватись за
двома напрямами:

а) формально-організаційна трансформація елементів
громадських зв'язків у повноцінні інститути — жорстка
структурація інститутів;

б) трансформація форми культурної саморегуляції —
еластична структурація інститутів [1].

Перший напрям стосується чинників і факторів, які
відіграють роль в утворенні інституту як організації, а
другий — культурної адаптації матриці спілкування універ-
сального характеру, у якій головними є розвинені практи-
ки, які водночас є інститутами (наука, мистецтво, освіта,
релігія тощо) та виконують функцію легітимації інституцій-
них норм.

Останньою стадією (етапом) процесу інституціалізації
та структурації є виникнення жорсткої форми структури —
інституту.

Наукова позиція Р. Мертона, який відзначав у своїх ро-
ботах динамічний характер структури, постійно мінливий
завдяки інституційному порушенню чинних норм та норма-
тивним інноваціям, які поступово викликали ерозію та зник-
нення таких норм, безперечно мала вплив на дане дослід-
ження [2].

Підхід Р. Мертона до характеру і значення норм у
процесі зміни соціальної структури був підтриманий П.
Штомпкою і врахований ним у розробці своєї теорії станов-
лення. Пояснюючи соціальне становлення, П. Штомпка
вважав процес інституціалізації різновидом морфогенезу і
запропонував два ймовірних шляхи його розвитку: інститу-
ціональне відхилення від існуючих правил та нормативні
інновації і їх можливу дифузію [3].

Теорія соціального становлення П. Штомпки найбільш
повно відповідає авторському погляду на процес норматив-
ного становлення зміни інституту освіти, якому присвячено
чільне місце і яке є концептуальною основою для написан-
ня даного дослідження [3].

Згідно з концепцією П. Штомпки, існують різні шляхи
інституціалізації. Один з них грунтується на інноваціях, при-
четних до наступних категорій суб'єктів:

— звичайні індивіди-громадяни;
— індивіди, які виступають з інноваціями;
— інноваційні ролі (вчені, священики, мислителі, пред-

ставники мистецтва тощо);
— інноваційні організації (законодавчі органи, конст-

рукторські та дизайнерські установи тощо);
— соціальні кола новаторського характеру (артистичні

та музичні кола, студентство, релігійні організації і секти);
— соціальні рухи (екологічні, політичні, релігійні, мо-

лодіжні тощо).
П. Штомпка поділяв період від моменту виникнення

інновації до її поширення на етапи:
— початку інновації;
— виявлення інновації;
— фільтрації інновації;
— дифузії інновації;
— адаптації інновації;
— інноваційної організації.
П. Штомпка вважав, що до інноваційних організацій слід

віднести утворення державної влади, які здійснюють зако-
нодавчу функцію та науково-дослідницькі установи. Даним
дослідженням актуалізовано значення влади та відтворен-
ня у вітчизняному варіанті соціальних зв'язків і взаємодій (у
тому числі в освіті) по вертикалі [3].

Крім державних органів влади — головного чинника
у зміні вітчизняної освіти, що виступав ініціатором інно-
вацій чи брав участь у їх впровадженні, важливу роль у
зміні освіти відігравали й соціально-професійні кола або
групи — професійні організації та об'єднання освітян,
союзи вчителів тощо, які також виявляли інноваційну ак-
тивність.

Згідно з концепцією П. Штомпки, іншим можливим
шляхом інституціалізації слід вважати інституціалізовані
відходи від норм і правил, які спочатку проявляються спон-
танно. Весь процес інституціалізованого відходу від норм
і правил умовно можна представити у вигляді низки етапів
такого спонтанного відступу: розповсюдження випадків по-
рушення норм і правил певного типу (виду), перетворення
відхилення від норми через масову поширеність у нову
норму, та, зрештою, повна інституціалізація нової норми
[3].

Зважаючи на те, що кожна культурна традиція містить
власний освітній потенціал, її вибіркове призупинення слід
розглядати як свідомий вибір та дію на користь саме інно-
ваційних процесів. Так, Ю. Габермас, розглядаючи педаго-
гічний аспект подібного призупинення, зазначає: "процеси
соціалізації та освіти є процесами навчання і залежать від
індивідів. З цього випливає необхідність виділити над-
суб'єктні наслідки вчення, які постають у вигляді культур-
них та громадських інновацій та кристалізуються в продук-
тивних силах і структурах моральної свідомості. Ці процеси
навчання, іманентні світу, пов'язані з проблемами матері-
ального виробництва. Іншим аспектом процесу навчання,
іманентного світу, є процеси структурної диференціації жит-
тєвого світу як такого. Якщо подивитися зсередини, ця ди-
наміка пояснюється як взаємовплив між інноваційним мов-
ним відкриттям світу і процесами навчання, іманентними
світу" [4, с. 287—324].

Вдаючись до аналізу процесу перетворень у вітчиз-
няній системі вищої освіти в інституціональному аспекті,
необхідно дослідити освіту як соціальний інститут та виз-
начити основні моделі та концептуальні типи освітніх си-
стем.

Так, А. Запесоцький пропонує розрізняти три концепції
освіти, на яких будуються різні типи освітніх систем:

— антропоцентристська концепція освіти, у центрі якої
перебуває індивід як суб'єкт діяльності з власними потре-
бами та інтересами, навколо якого і вибудовується система
освіти;
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— соціоцентристська концепція освіти, у якій головним
є соціум, а система освіти жорстко замкнута на його потре-
бах;

— культуроцентристська концепція освіти, у якій го-
ловну роль відіграють гуманістичні принципи, а система
освіти орієнтована передусім на культурні і гуманітарні
цінності [5].

Свою типологію моделей освіти пропонує В. Жамін,
який поділяє освітні моделі у відповідності до різних рівнів
системи освіти:

— інформаційна модель, де індивід є об'єктом педаго-
гічного процесу, а зміст виховних та навчальних впливів
трансформується у систему знань;

— формуюча модель, яка передбачає використання
методик управління розумовою діяльністю з метою отри-
мання результату з наперед заданими параметрами;

— розвиваюча модель, що базується на розвитку тео-
ретичного мислення, використовує вплив на особистість на
раціональному та емоційному рівнях і передбачає спеціаль-
ну організацію навчального матеріалу;

— активуюча модель, яка передбачає стимулювання
пізнавальної діяльності за допомогою підвищення рівня про-
блемності завдань та особливої організації навчального
матеріалу;

— вільна модель, яка припускає розкриття внутрішніх
когнітивних резервів особистості та спонтанну самоактуал-
ізацію;

— збагачуюча модель, яка покликана узгодити су-
б'єктивний досвід студентів з освітнім процесом [6, с.
599].

У радянській системі освіти домінуючими були фор-
муюча та інформаційна моделі. Застосування розвиваю-
чої моделі подекуди хоч і мало місце, проте офіційно
представлялося лише як результат процесу навчання. За-
стосування активуючої, вільної та збагачуючої моделей у
радянській системі освіти майже не практикувалося. Ці
моделі можна назвати змістовно-структурними, тоді як
типи освіти переважно виділяються за організаційно-
інституційними параметрами. Розглянемо і таку типоло-
гію.

Дані досліджень вказують на використання базових
освітніх моделей у наступних освітніх системах:

— унітарні системи, до яких відносяться установи вик-
лючно університетської освіти;

— бінарні системи, до яких відносяться установи уні-
верситетської та неуніверситетської освіти;

— тернарні системи, до яких відносяться установи
різних типів і рівнів (університети, інститути та коледжі) [7,
с. 209].

Звертаючись до типології сучасних вищих навчальних
закладів, можна структурувати їх і за наступними ознака-
ми:

— за типами вищих навчальних закладів (коледжі, інсти-
тути, університети тощо);

— за формами навчання (денна, заочна, дистанційна
тощо);

— за рівнями освіти (бакалаврат, магістратура, після-
дипломна освіта);

— за секторами (університетський та неуніверситетсь-
кий сектори вищої освіти);

— за юридично-правовою формою та статусом (дер-
жавні, приватні, релігійні тощо);

— за рівнями визнання (акредитовані, неакредитовані)
[7].

Першим проявом процесу структурування вищої освіти
ще наприкінці XVIII сторіччя був поділ освіти на універси-
тетський і неуніверситетський сектори, спричинений виник-
ненням нової індустріальної культури та необхідністю за-
доволення її потреб. Сучасний етап структурування вищої

освіти за секторами також спричинений зовнішнім впливом,
а саме: науково-технічною революцією 1950—1960 років та
зростанням значення інформації і наукових знань. Поява не-
університетського сектору освіти зумовлена рефлективною
потребою освіти адаптуватись до нового культурного сере-
довища на кожному етапі розвитку суспільства та задоволь-
няти зростаючий суспільний попит на освіту.

Таким чином, поява неуніверситетського сектору доз-
волила освіті порівняно легко пристосовуватися до темпів
змін і рівнів розвитку суспільства, культури та індивідуаль-
ної свідомості, що сприяло процесу внутрішніх змін самої
освіти.

Виникнення перших освітніх установ неуніверситетсь-
кого сектору можна пояснити реагуванням галузі освіти на
суспільний запит стосовно задоволення потреби в освітніх
послугах у вигляді високопрофесійної освіти, яка б забез-
печувала підготовку фахівців певного рівня кваліфікації.
Швидкий розвиток неуніверситетського сектору освіти з
орієнтацією на практику дозволив швидко реагувати на по-
треби економіки, масово випускаючи фахівців прикладних
спеціальностей, що не могли чи не хотіли запропонувати
традиційні університети.

Спрямованість неуніверситетського сектору освіти та
освітнього процесу на передачу знань утилітарного харак-
теру та навчання лише спеціалізованим професійним на-
вичкам спочатку не стимулювала такі заклади освіти роз-
ширювати діяльність до рівня передачі універсального
знання. Освітні заклади неуніверситетського сектору три-
валий час були орієнтовані на задоволення потреб регіо-
нальної економіки у створенні нових виробництв і робо-
чих місць.

Проявом еволюції неуніверситетського сектору ос-
віти стали його внутрішні зміни. Сучасною тенденцією
внутрішніх перетворень неуніверситетського сектору
освіти є прагнення підвищити його академічний статус.
Одним із головних шляхів підвищення академічного
статусу таких закладів освіти є підвищення якості і рівня
навчання за рахунок інтеграції програм професійного
навчання та підготовки з програмами наукових дослі-
джень.

Заперечуючи тезу стосовно спроб механічного на-
слідування навчальними закладами неуніверситетського
сектору досвіду та практик університетів, варто наголо-
сити, що наукові дослідження у згаданих закладах не зав-
жди відповідають традиційним академічним парадигмам,
а процес інтеграції професійної пост-повторної освіти та
наукових досліджень на практиці продемонстрував свою
ефективність, сприяв появі нової культури професійної
освіти та підвищив статус навчальних закладів неунівер-
ситетського типу, які нині успішно конкурують з універ-
ситетами, пропонуючи якісні консультаційні послуги про-
мисловим підприємствам та бізнесовим структурам. Отже,
внутрішня еволюція неуніверситетського сектору освіти
спричинила глибокі зміни його якісних характеристик, що
створило умови для інтеграції окремих неуніверситетсь-
ких навчальних закладів до університетської системи ос-
віти (у деяких країнах процес інтеграції розпочався ще у
1990 роках) [7].

Інтеграція дослідницької діяльності з навчальним про-
цесом у так званих регіональних коледжах дала поштовх
їхньому розвитку за наступними напрямами:

— впровадження результатів наукових досліджень у
процесі вирішення регіональних проблем;

— залучення до викладання високопрофесійних
фахівців, одночасно задіяних у наукових досліджен-
нях;

— загальне підвищення рівня викладання та кваліфікації
викладачів, використання дослідницького досвіду у навчаль-
ному процесі;
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— участь студентів у програмах наукових досліджень;
— розширення спектру програм навчання;
— підвищення рівня та якості освіти [7, с. 207].
Окремо слід згадати труднощі, що супроводжували

процес структурування системи освіти за юридично-пра-
вовою формою і статусом. З часів середньовіччя прин-
ципи університетської автономії традиційно співіснували
з релігійним впливом на освіту, а у XIX—XX століттях
до цього балансу додалася необхідність підтримання
певної рівноваги приватних і державних структур. У пе-
ріод глобалізаційних процесів ще однією складовою зга-
даного балансу стали корпоративні цінності. Розвиткові
вітчизняної та європейської систем освіти були прита-
манні тенденції визначального впливу держави. У
більшості країн до середини XX століття вища освіта
вважалася одним з пріоритетів державного та суспіль-
ного розвитку. Отже, з появою нових юридично-право-
вою форм і статусів освітніх закладів почав поширюва-
тись державний вплив на комерційні,  приватні та
релігійні заклади освіти. Співвідношення державного та
приватного секторів освіти поступово зазнавало змін з
останньої чверті ХХ сторіччя, коли вища освіта опини-
лася у стані кризи через скорочення більшістю країн
програм державного фінансування на фоні зростання
чисельності студентів. За таких умов державні структу-
ри були змушені вдатися до стимулювання участі у фінан-
суванні системи освіти приватних структур та розвитку у
сфері освіти ринкових відносин.

Перші приватні освітні заклади з'явилися доволі дав-
но, проте лише в останні десятиліття приватний сектор ос-
віти почав відігравати важливу позитивну роль у процесі
масовізації вищої освіти. Попри те, що за традицією уні-
верситети не є некомерційними установами, міжнародні
організації та уряди багатьох країн розпочали втілювати
програми розвитку приватного освітнього сектору та
впровадження елементів комерційної освіти в універси-
тетах, що підвищило чутливість вищих навчальних зак-
ладів до попиту на ринку праці. На сучасному етапі роз-
витку освіти актуальності набуло питання визначення оп-
тимального співвідношення приватного та державного
секторів у національних системах освіти. Так, прибічники
збільшення частки приватного сектора у загальній сис-
темі освіти дотримуються концепції "людського капіталу",
згідно з якою вища освіта є різновидом інвестиції, зокре-
ма в людину, що підвищує її продуктивність праці та, як
наслідок, збільшує розмір винагороди за працю й її осо-
бистий добробут та, зрештою, впливає на добробут сусп-
ільства в цілому. Досвід країн з жорстким контролем дер-
жави у галузі освіти свідчить про позитивні наслідки
підтримки приватної освіти: вищі навчальні заклади підви-
щують рівень автономії; перед ними відкриваються перс-
пективи залучення коштів бізнесових структур для про-
ведення наукових досліджень та підготовки потрібних
бізнесу фахівців.

Приватна вища освіта, на думку багатьох дослідників,
є одним з найбільш динамічних сегментів розвитку освіти
початку XXI століття. За останніми даними Світового бан-
ку у більшості європейських країн темпи зростання роз-
міру фінансування вищої освіти за рахунок приватних
структур випереджають темпи зростання державних до-
тацій, а державне фінансування освіти в абсолютних по-
казниках у Нідерландах, Канаді, Італії та Швейцарії ско-
ротилося. Схожа ситуація спостерігається також у
більшості країн з перехідною економікою та у країнах,
що розвиваються [1].

Збалансоване співіснування приватного сектору освіти
з державним є демонстрацією структурної поліваріантності,
що зумовлена історичними особливостями розвитку систем
освіти різних країн: у той час, як характерною рисою тради-

ційної англо-американської культури є надання пріоритету
приватному сектору, на європейському континенті перева-
га надається розвитку громадської освітньої системи, а
більшість закладів освіти входять до соціально орієнтова-
ної системи державної освіти.

ВИСНОВКИ
З точки зору європейської освітньої традиції ринок є

радше ідеологічною концепцією або риторичною конструк-
цією, а ринкова економіка вважається лише допоміжним
фактором у забезпеченні функціонування ринку освітніх
послуг. Попри заходи урядів щодо стимулювання процесу
приватизації вищої освіти, у більшості європейських країн
кількість державних вищих навчальних закладів становить
майже абсолютну більшість.
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ВСТУП
Сьогодні Україна під час економічних реформ та

швидкого промислового розвитку відчула раптове зни-
ження якості природного середовища, що змушує за-
мислитись над важливістю негайного вирішення пробле-
ми охорони навколишнього середовищ. У 1970—1980-х
роках велика територія СРСР постала перед межею еко-
логічного лиха. З того часу у розвитку людського жит-
тя та науки проблеми навколишнього середовища по-
сіли перше місце. Людина не може існувати поза при-
родою, бо вона є її невід'ємною частиною. Історія по-
казує, що єдиним джерелом життя є природні ресурси,
а з розвитком людського буття та взаємодії народів
дуже посилилась їх експлуатація.

Отже, серед головних напрямів пріоритет надаєть-
ся вивченню та розробці функції охорони навколиш-
нього середовища, реалізація якої сприяє достойно-
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му існуванню людини в екологічно придатному для її
життя середовищі, а також допоможе людству вижи-
ти.

Над проблемами раціонального природокористу-
вання та екологічним розвитком працювали такі вчені,
як Буркинский Б.В., Веклич О.О., Вернадський В.І.,
Врублевська О.В., ГалушкинаТ.П., Данилишин Б.М.,
Євтушевський В.А., Забєліна С.І., Кортена Д., Медоуза Д.,
Мельник Л.Г., Прокопенко О.В., Реймерс Н.Ф., Садчен-
ко О.В., Синякевич І.М., Теліженка О.М., Харічкова С.К.,
Хенса Л. Вони розробили теоретичне та практичне
підгрунтя по управлінню сталим природнім розвитком.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити суть функції охорони навколишнього

середовища країни під час масштабних викликів циві-
лізації.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Досвід багатьох країн світу свідчить, що держави

можуть ефективно використовувати свої природні сис-
теми, гідно охороняти навколишнє середовище і раціо-
нально використовувати права і свободи своїх грома-
дян. Для того щоб екологічна ситуація в України покра-
щилась потрібно запозичити успішний досвід з інших
країн. Таким чином, наукове удосконалення в держав-
ному управлінні позитивно вплине на практику держав-
ної політики в Україні.

Одна з найкращих країн світу, яка має надзвичайно
ефективне та досконале законодавство в сфері охоро-
ни довкілля є Німеччина (ФРН). Ця країна створила
найуспішніше працююче законодавство в сфері охоро-
ни навколишнього середовища. Німеччина вже давно
зрозуміла, що захист природи є найголовнішим завдан-
ням будь-якої країни.

Істотні економічні, політичні та соціальні зміни, які
відбулися за останні дев'ятнадцять років змушують
нас переосмислити фундаментальні уявлення про
життя суспільства і права держави. Але перш за все
потрібно визначитись з поняттям "функції держави".
Вони є одними з найважливіших у наш час , а особли-
во в загальній теорії держави, "пізнання функцій є пе-
редумовою пізнання головного і такого, що визначає
в державі виявлення її соціального сенсу, того, чим
вона є сама по собі на відміну від інших соціальних
явищ, інакше кажучи, її суті.." [2]. Аналіз функцій
дозволяє визначити, яким повинен бути характер
діяльності країни, чи правильно вибрані пріоритети
на різних етапах її розвитку. Слід зазначити, що на
даний момент єдина концепція щодо розуміння
функцій держави ще не сформувалася. Отже, одним
з головних напрямків удосконалення науки держав-
ного управління є теоретичне переусвідомлення
функцій держави. У даній роботі нашим завданням є
розгляд багатьох теоретичних положень, обсяг яких
є необхідним для вивчення екологічного напряму в
діяльності держави.

За останні шістдесят років вчені по-своєму тлума-
чили термін "функція" держави. І це є абсолютно при-
родно, так як термін використовувався в математиці
Г.В. Лейбніцем, де він говорив про залежність вели-
чин. На даний момент досить важко сказати коли сло-
во "функція" увійшло в соціальні та інші науки. Понят-
тя "функція держави" потрібно розглядати окремо і
тому воно не розглядається в рамках нашого дослі-
дження.

Більшість вчених вважають, що напрями державної
діяльності це і є функції держави. Отже, відправною
точкою нашого дослідження буде висвітлення її внут-
рішньої складової, а саме: її змісту. Ми розглянемо ме-
ханізми функцій в дії у відповідних органах і в конкретній
сфері. Раніше в радянські часи це питання мало одно-
сторонній характер, так як суспільство жило соціалі-
стичним ладом. У той час вся увага приділялася не
змісту, а його класовій складовій.

Але багато дослідників роблять протилежні ак-
центи. Так вони вважають, що "... найголовніший фак-
тор — соціальне призначення сучасної держави" [1].
Але нам здається, що непотрібно кидатися в край-
ності, так як зміст головних напрямків діяльності краї-

ни є досить широкий і тому єдиним правильним рішен-
ням буде розгляд інших теорій і пошук "золотої се-
редини".

Одна з головних точок зору, яка багато критикува-
лася, говорить про те, що всі функції поділяються на
загальносоціальні та класові. Прикладом останньої яв-
ляється протистояння керуючих класів керованим і на-
впаки. До загальносоціальної відносяться: соціальна,
охорони природи та функція підтримки демократично-
го порядку і т.д.

Іншої точки зору дотримується С. Дорогунцов, який
наголошує, що деякі функції можуть мати змішаний
зміст. Так, наприклад, класові, національні та загаль-
носоціальні функції можуть перемішуватись. Але ми
звернемо особливу увагу на національний зміст, який
має особливе значення в існуванні будь-якої країни. До
того ж С.Дорогунцов наголошує на тому, що національ-
ний зміст показує соціальну цінність країни. Ці два підхо-
ди мають сенс і показують, що етнос може ефективно
існувати в державно-організаційній формі. Інший дос-
лідник О.Коротич вважає, що "класовий характер но-
сить більшість функцій держави, оскільки він проводить
до життя в першу чергу економічні інтереси панівного
класу" і нам здається , що цей погляд є найбільш адек-
ватним. До того ж цей факт не вимагав би ніяких до-
казів у буржуазній, феодальній чи рабовласницьких
державах. У наш час, економічна, соціальна, природо-
охоронна та функція безпеки мають класовий характер,
який не потрібно ігнорувати. Підтверджуючи це ми бу-
демо спиратися на таких дослідників, як Г. Моска, В.Па-
рето. Вони вважали, що успішно управляти справами
країни може невелика кількість людей, які володіють
інформаційними, політичними та економічними ресур-
сами. "У всіх суспільствах ... існують два класи людей
— клас правлячих і клас керованих. Перший, завжди
менш численний, виконує всі політичні функції, моно-
полізує владу і насолоджується тими перевагами, які дає
влада ..." [3]. Так звана "елітарна" меншість здійснює
державну політику, при цьому не забуваючи про власні
інтереси, які відрізняються від належної діяльності краї-
ни.

З цього випливає, що нерозривний зв'язок існує
між функціями держави та тими, хто має владу в країні.
Ця тенденція простежується, якщо ми досконало про-
аналізуємо будь-який напрямок діяльності. "За своїм
характером, змістом і призначенням функції економі-
ки та держави ніколи не бувають соціально вихолоще-
ними, нейтральними. У них незмінно виявляється та
реальна, соціально зумовлена і орієнтована роль, яку
виконує держава в процесі розв'язання задач розвит-
ку економіки, суспільства і самої держави" [4]. По-
трібно зазначити, що коли розвивається країна то,
вузькокласові інтереси ускладнюються і їх дуже важ-
ко визначити. Але також, ми не повинні ігнорувати за-
гальносоціальні основи. Верхівка повинна рахуватися
з інтересами більшості, якою вона керує, бо будь-яке
суспільство являється одним організмом, де усі кла-
си, клани або страти взаємодіють один з одним. "Яким
би не був тип політичної організації, тиск, викликаний
незадоволеністю, невдоволенням керованих мас, їх
почуттями, справляє певний вплив на політику правля-
чого або політичного класу" [4]. Отже, для того щоб
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керуюча еліта утримувала владу вона повинна більше
взаємодіяти з керованим суспільством, краще розумі-
ти інтереси більшості та підвищувати рівень загально-
соціального у функціях. Світова історія дає багато при-
кладів того, як керуюча влада ігнорувала або навіть
забувала про інтереси свого народу, що приводило до
величезної соціальної напруги за яку потім платили
дуже дорогу ціну.

 Отже, з цього випливає, що інтереси керівної вер-
хівки лежать в основі змісту будь-якої функції держа-
ви. А загальносоціальна діяльність являється головним
елементом цього змісту, і для того щоб керівній еліті
підтримувати мир та злагоду в країні потрібно рахува-
тися з інтересами більшості населення.

Функція охорони природи має свою історію під час
якої змінювала реалізацію своїх методів та форм. З'я-
вилася вона на початку шістдесятих та семидесятих
років двадцятого століття, хоча аналіз деяких правових
актів свідчить, що держава вела свою діяльність в при-
родоохоронному напрямі ще в 13—14 століттях. Існує
декілька етапів її розвитку:

Етап І. 9 століття — 1917 р. Функція охорони навко-
лишнього середовища має своє відображення в 11—12
століттях у "Руській Правді", стародавньому пам'ятни-
ку законодавства. Так, за викрадання дров, встановлю-
вався штраф. Але слід зазначити, що крадіжка харак-
теризувалася як майновий злочин, а не природоохорон-
ний. За те, що хтось намагався вирубати ліс, передба-
чалась кримінальна відповідальність. Слід ще нагада-
ти, що видобуток звірів і птахів обмежувався, а бобри
та видри взагалі були княжою та боярською монопо-
лією, і видобуток їх заборонявся. В 1649 році було прий-
няте Соборне уложення, в якому чітко зазначили, що
ловити будь-яку рибу у чужому ставку являється краді-
жкою.

Отже, до вісімнадцятого століття держава охоро-
няє тільки окремі природні об'єкти, бо її діяльність ще
не має комплексного характеру. Так почала формува-
тися складова природоохоронної функції.

Вже з вісімнадцятого століття ситуація щодо охо-
рони природи починає швидко та різко змінюватись.
Петро І для державних потреб посилив вирубку лісу і
дозволив рубати всяке дерево. Власникам лісів забо-
ронив виплачувати гроші, а поміщики перестали мати
права на надра в своїх маєтках. З того часу з'являються
укази про порядок та строки полювання. Приймається
Статут про ловлю риби, а також розпочинають вивчати
природні ресурси. Основним проривом в екологічній
функції стало встановлення регламентації використан-
ня та відтворення природних ресурсів, а це і є її основ-
на частина.

Дев'ятнадцяте століття вважається століттям науко-
во-технічного прогресу. З'являється електрика, швид-
ко розвивається промисловість, але разом з тим , інтен-
сивно використовуються вугілля та нафта. Прикро, але
природа все ще розглядалася як невичерпна комора
мінеральних багатств.

Етап ІІ. 1917—1991 р. 1917 рік був роком не тільки
Жовтневої революції , а й початком розвитку функції
з охорони природи в державі. Пізніше, протягом
1920—1923 років було прийнято ряд дуже важливих
кодексів та положень (Земельний та Лісовий кодекс,

Положення про надра землі та їх розробку, декрет
"Про полювання" та інше.) З бурхливим розвитком на-
уково-технічного прогресу та з соціальними і економ-
ічними потрясіннями стало зрозуміло, що якість при-
родного середовища значно погіршилась. Така ситуа-
ція допомогла остаточно сформуватись природоохо-
ронній функції в Україні, як самостійному конституці-
ональному напрямі.

Закон "Про охорону природи УРСР" був прийня-
тий у 1960 році, але значущої ролі не зіграв і був більш
декларативний. З того часу, заходи держави в природ-
ничій сфері здобули функції комплексності. Саме з
того часу екологічна функція стає самостійною. При-
близно з початку семидесятих років вчені почали за-
мислюватись над виділенням нової функції, яка б по-
мітно відрізнялась від інших з охорони природного
середовища. Так, у наукових роботах робилися на-
ступні висновки, що "охорона навколишнього природ-
ного середовища в СРСР представляє собою постійну
і основну самостійну функцію розвинутої загальнона-
родної соціалістичної держави". Раніше вчені науки
держави і права називали цю функцію як "охорона
навколишнього природного середовища" або "охоро-
на природи" [5].

Іншої точки зору дотримувався Г.Федоренко, який
пропонував називати природоохоронну функцію як
"функція по управлінню раціональним природокори-
стуванням". Також він вважав, що, "було б правильн-
іше, на наш погляд, іменувати природозберігаючу
функцію функцією Радянської держави по управлін-
ню раціональним природокористуванням". До того ж,
потрібно зауважити, що він у своїй роботі приділяв
увагу на те, що "раціональні використання природних
ресурсів і охорона природи — нерозривно пов'язані
сторони єдиного поняття "раціональне природокори-
стування".

Етап ІІІ. Розпад Союзу РСР у 1991 році являється
точкою відліку зовсім нового періоду. В Україні 25 чер-
вня 1991 року приймається абсолютно новий закон №
1264-XII "Про охорону навколишнього природного се-
редовища".

З того часу було введено та розроблено приблизно
250 програм (регіональних, національних, галузевих,
загальнодержавних та міжнародних), які фінансували-
ся за державний кошт. Майже 137 програм пов'язані з
екологічним розвитком.

На даний момент користується популярністю термін
"екологічна функція", але багато дослідників схиляють-
ся до первісного варіанту, "функція охорони природи і
навколишнього середовища висунулася в останні деся-
тиліття до числа основних ...".

Але ми не вважаємо це твердження вірним, бо зміст
екологічної функції має багато складових частин і охо-
рона природи являється одною із них. У подальшому
ми більш детально розглянемо і висвітлимо проблему
змісту даної функції.

На сьогоднішній день більшість вчених вважають
функцію з охорони навколишнього середовища дуже
важливим та самостійним напрямом діяльності країни.
Але є окремі дослідники, які мають іншу позицію [6].
Нам здається, що вони не сприймають серйозно важ-
ливість природничого спрямування діяльності країни



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

135

для народу і держави, але ми вважаємо, що дуже скоро
цей напрям займе одне з найважливіших місць між інши-
ми. Подальшому розвитку її послужить те, що вже інші
функції стають екологічними.

Природоохоронне спрямування є одним з найдина-
мічніших та наймолодших напрямів на сьогоднішній
день. Ю.Стадницький пише, що "екологічна функція
полягає у встановленні державою правового режиму
природокористування, у її зобов'язанні перед своїми
громадянами щодо забезпечення нормального середо-
вища проживання ...".

Те, що вчений звертає увагу на те, що держава зо-
бов'язана надати громадянам нормальне екологічне
середовище для проживання є безсумнівно достоїн-
ством, але не потрібно ігнорувати і інші складові змісту.

Інший дослідник І.М.Сотник звертає увагу на внутр-
ішню природничу функцію і дає їй таке визначення: це
— "конституційний напрямок (сторона) діяльності дер-
жави з охорони, раціонального використання, вироб-
ництва та оздоровлення навколишнього природного
середовища, всередині територіальних меж, без здійс-
нення якого тривале існування сучасної держави немож-
ливо" [7].

Функції державного екологічного управління — це
основні напрямки діяльності органів державної влади в
галузі охорони навколишнього природного середови-
ща, ефективного використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.

Функції з охорони навколишнього середовища по-
трібно об'єднати в окремі групи. Група організаційних
функцій управління включає: облік природних ресурсів;
екологічне планування; прогнозування використання
природних ресурсів та охорони довкілля; просторово-
територіальний устрій об'єктів природи. До групи попе-
реджувально-охоронних функцій управління входить:
спостереження (моніторинг) за використанням природ-
них ресурсів та охорона довкілля; екологічна експер-
тиза; екологічний контроль. До інших функцій управлі-
ння належать: інформування щодо стану навколишньо-
го середовища; стандарти і норми у сфері природоко-
ристування і охорони довкілля; інші питання, пов'язані
з вирішенням екологічних спорів.

Отже, проаналізувавши дану інформацію можна
спробувати дати таке визначення функції з охорони на-
вколишнього середовища країни: це — діяльність дер-
жави на раціональне використання природних ресурсів
з метою попередження їх виснаження, підтримання їх
цілісності і життєзабезпечувальних функцій для стало-
го розвитку суспільства, підвищення якості життя, а та-
кож на охорону екологічних прав і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб.

ВИСНОВКИ
Встановлено, що сьогодні Україна під час економі-

чних реформ та швидкого промислового розвитку відчу-
ла раптове зниження якості природного середовища,
що змушує нас замислитись над важливістю негайного
вирішення проблеми з охорони природи. У даному зв'яз-
ку серед головних завдань пріоритет надається вивчен-
ню та розробці природоохоронної функції країни. Реа-
лізація цього напряму сприяє достойному існуванню
людини в навколишньому середовищі та допоможе

людству вижити. Під час дослідження було розглянуто
і вивчено функції та природоохоронні напрями діяль-
ності інших держав, та під час синтезу наявних знань
було запропоновано таке визначення природоохорон-
ної функції, як напряму діяльності держави на раціо-
нальне використання природних ресурсів з метою по-
передження їх виснаження, підтримання їх цілісності і
життєзабезпечувальних функцій для сталого розвитку
суспільства, підвищення якості життя, а також на охо-
рону екологічних прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
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ВСТУП
Одним з базових принципів функціонування су-

часного демократичного суспільства, а також важ-
ливим інструментом реалізації регіональної соціаль-
ної політики держави, який використовується для по-
передження та розв'язання соціальних конфліктів є
соціальне партнерство. Необхідність формування
нових механізмів узгодження інтересів різних соці-
альних груп обумовлено складними соціальними на-
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слідками розвитку ринкових відносин. Конституцій-
не закріплення статусу України як соціальної дер-
жави передбачає необхідність проведення активної
політики з метою забезпечення прав усіх членів сус-
пільства на достойне існування, соціальний захист,
участь в управлінні виробництвом, задля підтримки
стабільного соціально-економічного становища та
пом'якшення соціальної нерівності. Для забезпечен-
ня соціальної стабільності та налагодження конст-
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руктивного соціального партнерства особливе зна-
чення має розвиток соціального діалогу, який пред-
ставляє собою процес визначення та зближення по-
зицій, досягнення спільних домовленостей та прий-
няття узгоджених рішень сторонами соціального діа-
логу, які представляють інтереси працівників, робо-
тодавців та органів виконавчої влади і органів місце-
вого самоврядування з питань формування реалі-
зації державної соціальної та економічної політики
регулювання трудових, соціальних, економічних
відносин.

Основні теоретичні підходи до формування соц-
іальної політики та практичні напрями її реалізації в
регіонах України досліджувались та розроблялись
багатьма вітчизняними вченими. Серед них: В. Бідак,
Н. Борецька, О. Воронін, В. Воротін, В. Дерега,
Н. Діденко, Л. Ільчук, А.Крупнік, Е. Лібанова, О. Па-
лій, І.  Рудкевич, В. Скуратовський, В. Тертичка,
П. Шевчук, Н. Школьна.

Однак, недостатньо приділялося уваги вивченню
питань інструментів реалізації регіональної соціаль-
ної політики, що визначає актуальність даної статті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Уточнити сутність соціального партнерства та со-

ціального діалогу. Визначити систему різних форм
здійснення соціального діалогу. Запропонувати за-
ходи удосконалення системи соціального партнер-
ства як інструменту реалізації регіональної соціаль-
ної політики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Соціальне партнерство характеризує як (у вузь-

кому сенсі) особливий тип соціально-трудових відно-
син, властивий ринковій економіці, що на основі
рівноправної співпраці найнятих робітників і праце-
давців здатний забезпечувати оптимальний баланс і
реалізацію їх основних інтересів, так і (в широкому
сенсі) специфічний тип суспільних відносин між
різними соціальними групами, а також відповідний
механізм стосунків між державними органами, пред-
ставниками трудящих і працедавцями. При цьому
йдеться не про тотожність або злиття інтересів, а про
досягнення їх оптимального балансу, про створен-
ня умов, за яких власник забезпечуватиме собі ста-
більне отримання прибутку, а найнятий робітник —
гідні умови свого існування, відповідні певній якості
життя [1].

Для регіонів України становлення ефективної си-
стеми соціального партнерства на сьогодні є акту-
альним завданням унаслідок наявності високого
рівня соціальної напруженості, а саме: високого
рівня протестних настроїв.

Треба відмітити, що специфіка протестних на-
строїв, є індикатором низької ефективності держав-
ної соціальної та економічної політики в Україні та
її регіонах. В той же час, досвід свідчить, що соці-
альний діалог скрізь, де він розпочинався, поступо-
во перетворювався на найперспективніший метод
формування відносин між найманими працівниками
та роботодавцями, і більш ширше — між ними та дер-
жавою.

Сутністю соціального діалогу є встановлення фо-
руму для представлення і узгодження інтересів між
окремими його учасниками. Обсяг та форма участі
партнерів може бути різною, йдеться про будь-які
форми регулярних контактів та узгоджень між орга-
нами державної влади, роботодавцями та працівни-
ками. Сама назва соціального діалогу вказує — те,
що відбувається в його рамках, базується, насампе-
ред, на взаємній комунікації між партнерами.

Різноманітний досвід розвитку соціального парт-
нерства в розвинутих країнах підтверджує його
ефективність і все більше відіграє у цих країнах роль
ефективного чинника соціальної стабілізації та
стійкості. В світі реалізується дві моделі соціально-
го партнерства — трипартизм і біпартизм. У тих краї-
нах, де роль держави в регулюванні трудових відно-
син невелика (США, Канада, Великобританія), прак-
тикується двостороння співпраця між об'єднанням
роботодавців і організаціями найманих працівників.
Держава за такої соціальної моделі виступає лише в
ролі арбітра або посередника при виникненні соц-
іальних конфліктів. За системи трипартизму у вре-
гулюванні соціально-трудових відносин беруть од-
наково важливу участь три сторони: організації, що
представляють інтереси найманих працівників, об-
'єднання роботодавців та держави. На сьогодні
найбільш розвинена система соціального партнер-
ства трипартизму існує у таких європейських краї-
нах, як Німеччина, Швеція, Австрія.

В Україні соціальний діалог реалізується в ме-
жах некорпоративної  моделі трипартизму та
здійснюється між профспілками, організаціями ро-
ботодавців і органами державної влади та спрямо-
ваний на врахування інтересів працівників і робото-
давців шляхом взаємних консультацій, переговорів,
узгоджувальних процедур з метою досягнення сто-
ронами домовленостей та прийняття спільних рішень
на національному (у тому числі в межах певного виду
економічної діяльності — галузевому), територіаль-
ному та локальному (підприємство, установа, орган-
ізація, транснаціональна корпорація) рівнях на три-
сторонній або двосторонній основі.

Однією з умов функціонування соціального діалогу
є наявність інститутів, які по своїй суті є цілісністю пра-
вових форм здійснення соціального діалогу між упов-
новаженими суб'єктами, які представляють робото-
давців, працівників та державні органи.

Першим кроком на шляху формалізації соціаль-
ного діалогу в Україні стало створення в 1991 році,
відповідно до Закону України "Про зайнятість насе-
лення" Координаційного комітету сприяння зайня-
тості населення, сформованого на тристоронній ос-
нові, на державному та регіональному рівнях. У 1993
році Президентом України підтримано пропозицію
профспілок і створено Національну раду соціально-
го партнерства, як консультативно-дорадчий орган
для узгодження інтересів найманих працівників, ро-
ботодавців і держави.

На сьогодні сторонами соціального діалогу в Ук-
раїні є:

— на національному рівні — профспілкова сто-
рона, суб'єктами якої є всеукраїнські професійні
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спілки та їх об'єднання, сторона роботодавців, суб-
'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій
роботодавців та їх об'єднання; сторона органів ви-
конавчої влади, суб'єктами якої є Кабінет Міністрів
України; а в межах певного виду економічної діяль-
ності суб'єктами, як правило, всеукраїнські проф-
спілки і всеукраїнські об'єднання організацій робо-
тодавців ,  створені за галузевою ознакою, та
профільні міністерства (державні комітети, департа-
менти);

— на територіальному рівні — профспілкова сто-
рона, суб'єктами якої є професійні спілки відповід-
ного рівня з відповідним статусом, та організації
професійних спілок, їх об'єднань, які діють на тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної
одиниці; сторона роботодавців, суб'єктами якої є
організації роботодавців та їх об'єднання, що діють
на території відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці; сторона органів виконавчої влади,
суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади,
що діють на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; на території відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці стороною
соціального діалогу можуть бути органи місцевого
самоврядування в межах повноважень, визначених
законодавством;

— на локальному рівні — сторона працівників,
суб'єктами якої є первинні профспілкові організації,
а в разі їх відсутності — вільно обрані представники
(представник) працівників, та сторона роботодавця,
суб'єктами якої є роботодавець та/або уповнова-
жені представники роботодавця.

Мета соціального діалогу відрізняється залежно
від його змісту. Її можна представити у формі пірамі-
ди, в основі якої буде широкий спектр питань, з яких
соціальні партнери просто обмінюються інформацією
без бажання впливати на позиції один одного. З обме-
женої кількості інших питань партнери надають пере-
вагу консультуванню один з одним з метою зближен-
ня своїх позицій. Лише дуже вузький спектр питань
зазвичай є предметом справжніх переговорів з метою
досягнення домовленості, найчастіше у формі комп-
ромісу, прийнятного для всіх сторін [2].

В Україні склалася певна система різних форм
здійснення соціального діалогу в залежності від по-
ставленої мети, зокрема:

— обмін інформацією (на постійній основі дер-
жавні органи інформують сторони профспілок та ро-
ботодавців про стан виплати заробітної плати, ри-
нок праці, відбувається взаємне інформування про
хід виконання досягнутих домовленостей, укладених
угод тощо);

— участь повноважних представників всеукраї-
нських профспілок та їх об'єднань і всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців у засіданнях Ка-
бінету Міністрів України та урядових комітетів під
час розгляду питань, що стосуються соціально-тру-
дової сфери;

— попередні консультації органів влади з всеук-
раїнськими профспілками та їх об'єднаннями і все-
українськими об'єднаннями організацій робото-
давців перед прийняттям рішень;

— участь соціальних партнерів у розробленні та
громадській експертизі проектів законодавчих актів,
державних програм соціально-економічного розвит-
ку тощо (створення тристоронніх робочих і експер-
тних груп, парламентські та громадські слухання,
круглі столи);

— колективні переговори з укладення Генераль-
ної угоди;

— участь у тристоронніх органах (Національна
тристороння соціально-економічна рада, Українсь-
кий координаційний комітет сприяння зайнятості на-
селення, правління фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування).

Отже, в Україні на сьогодні створено необхідні
інституційні — законодавчі та організаційні — ме-
ханізми функціонування системи соціального парт-
нерства, але треба зазначити, що в цілому даний ме-
ханізм має здебільшого формальний характер і
істотно не впливає на покращення соціальної ситу-
ації в країні та зниження рівня соціальної напруги.
Наступним кроком після створення інституційної ос-
нови для соціального діалогу має стати налагоджен-
ня системи соціального партнерства як повсякден-
ної практики соціально-економічного життя в регіо-
нах.

Вважаємо, що існуюча модель соціального діа-
логу в регіонах України є досить складною і громіз-
дкою. Розглянуті рівні партнерства вважаються обо-
в'язковими і повинні бути однаково розвиненими.
Життєздатність моделі соціального діалогу може за-
безпечити тільки гармонізація соціальних відносин
у трикутнику "профспілки — об'єднання робото-
давців — державні інституції", які на сьогодні є не-
рівноправними.

Безсумнівно, що в соціальному діалозі в регіо-
нах України домінують державні інституції, зокре-
ма на органи законодавчої влади, центральної ви-
конавчої та місцевої влади покладено функцію нор-
мативно-правового забезпечення проведення соц-
іального діалогу та внесення необхідних змін до за-
конодавства; встановлення тарифів, рівня мінімаль-
ної заробітної плати, соціальних пільг і гарантій;
розробки цільових програм соціально-економічно-
го розвитку національного, регіонального, галузе-
вого рівнів та подальшої реалізації державної пол-
ітики у сфері регулювання соціально-економічних
відносин. Крім цього, можемо відмітити надмірну за-
регульованість відносин між державними інституці-
ями та роботодавцями та переобтяження останніх
фіскальними та адміністративними процедурами.

У той же час використання в Україні трипартис-
тської моделі соціального партнерства досить від-
чутно нівелює роль держави як гаранта соціально-
економічних та трудових прав громадян, оскільки
рівноправне членство в соціальному діалозі в пев-
них випадках сприяє перетворенню держави із за-
хисника загальнонаціональних інтересів на захисни-
ка власних корпоративних інтересів, що не дає мож-
ливості виконувати функції загальнонаціонального
арбітра соціального діалогу.

З іншого боку необхідно відмітити слабкість
профспілок як представника та захисника інтересів



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

139

працівників, а отже, і сторони соціального діалогу.
Основними причинами цього є неконсолідованість та
неоднорідність профспілок, зокрема існування "тра-
диційних" та "незалежних" їх видів. Так, Федерація
профспілок України, яка відноситься до "традицій-
них" профспілок, має розгалужену структуру, охоп-
лює більшість видів економічної діяльності та во-
лодіє значним ресурсним потенціалом, а отже, є до-
сить впливовою при формуванні соціального діало-
гу в Україні. В той же час спостерігається загальна
тенденція переважної більшості таких профспілок до
співробітництва з адміністраціями підприємств, а не
відстоювання прав і інтересів працівників.

На відміну від "традиційних" профспілок, "неза-
лежні" не мають тривалого періоду функціонування,
малопотужні та обмежені в ресурсах, і відповідно не
можуть брати повноцінної участі у соціальному діа-
лозі оскільки не досягають передбачених Законом
України "Про соціальний діалог в Україні" критеріїв
репрезентативності. Крім цього, ряд громадян у
країні з тієї чи іншої причини перебувають поза сис-
темою профспілок, або належать до не легалізова-
них чи репрезентативних профспілок, що позбавляє
їх права захисту.

Зазначена слабкість профспілок негативно впли-
ває на ефективність процесу ведення колективних
переговорів, сприяє закріпленню на національному
рівні низьких соціальних стандартів, оскільки саме
головними цілями діяльності профспілок є забезпе-
чення повної зайнятості, покращення умов праці,
стабільне зростання заробітної плати, стабільність
угод між роботодавцями й найманими працівниками,
подальше вдосконалення їх змісту. Захисні можли-
вості профспілок у цих питаннях на сьогодні повною
мірою не використовується, що негативно відби-
вається на авторитеті профспілкових організацій.
Крім цього, вкрай обмежено використовуються мож-
ливості регулювання соціально-трудових відносин за
допомогою вдосконалення колективних договорів;
незважаючи на високий відсоток працівників, охоп-
лених дією колективних угод, соціологічні дослід-
ження засвідчують поширене формальне ставлення
до їх укладання, необізнаність третини працівників
про їх зміст або стан виконання [3].

Отже, доцільним є реформування діяльності
профспілок у напрямі розробки нової концепції роз-
витку профспілкового руху в Україні, яка б містила
нові підходи до розбудови профспілкових органі-
зацій, механізми та інструменти для здійснення
ефективної соціальної політики в трудовій сфері
України. Серед основних напрямів реформування
діяльності профспілок виділяють такі: розширення
суспільної бази своєї діяльності за рахунок поширен-
ня реального членстві трудящих у профспілках з
метою створення громадянської основи для забез-
печення соціальної безпеки людини, її надійного
соціального захисту; активізація трудового потенц-
іалу громадян на основі посилення трудової моти-
вації, подолання деструктивних явищ, що пошири-
лися у трудові сфері в період кризи; реалізація
функцій захисту прав та інтересів працівників у со-
ціально-трудовій сфері; розробка пакета рекомен-

дацій щодо правил і процедур соціальної діяльності,
відповідальності роботодавців і профспілок на рівні
підприємств та регіонів та інші [3].

Вважаємо за доцільне надати профспілкам до-
даткові права та повноваження у сфері захисту інте-
ресів найманих працівників та ведення соціального
діалогу у напряму внесення до чинного трудового за-
конодавства, зокрема до Закону України "Про проф-
спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексів за-
конів про працю України, норми щодо обов'язково-
го узгодження із профспілками рішень, які стосують-
ся найважливіших для працівників питань — зміни
умов праці, звільнення або скорочення працівників
тощо. Також необхідно розглянути питання про
доцільність перегляду передбачених Законом Украї-
ни "Про соціальний діалог" критеріїв репрезентатив-
ності профспілок, зокрема знизити мінімальну за-
гальну чисельність їх членів, а також показники га-
лузевої й територіальної розгалуженості, необхідні
для участі у колективних переговорах з укладання
колективних договорів і угод, органах соціального
діалогу, міжнародних заходах.

Третя сторона соціального діалогу в Україні —
сторона роботодавців — на сьогодні є найбільш
сильною та впливовою. Наявні матеріальні та кад-
рові ресурси дозволяють стороні роботодавців всу-
переч задекларованій у Статті 3 Закону України "Про
соціальний діалог в Україні" рівноправності суб'єктів
соціального діалогу використовувати передбачені
українським законодавством механізми та інститу-
ти соціального партнерства на свою користь. У про-
цесі соціального діалогу організації роботодавців
зосереджені насамперед на відстоюванні власних
корпоративних економічних інтересів. Значною про-
блемою є те, що серед організацій роботодавців є
такі, яким чинним законодавством надано право реп-
резентувати сторону у соціальному діалозі, як заз-
началося вище, та на інші; на ті організації, які пред-
ставляють крупний капітал та організації середньо-
го і малого бізнесу. Зрозуміло, що ті організації, які
представляють крупний капітал, мають більше мож-
ливостей відстоювання саме корпоративних інте-
ресів на рівні держави та профспілок, що породжує
перекіс у соціальному діалозі в бік сторони робото-
давців.

Однією з причини зазначеної ситуації є низький
рівень соціальної толерантності та відповідальності
вітчизняного бізнесу, що впливає на низьку ефек-
тивність соціального діалогу та породжує значні кон-
флікти у сфері соціально-трудових відносин. Зокре-
ма треба виділити випадки порушення прав найма-
них працівників у процесі працевлаштування та ук-
ладання трудового договору, серед яких необгрун-
товані відмови працівнику, який має відповідний
рівень освіти, кваліфікації, досвіду в прийнятті на
роботу, надання трудовому договору статусу стро-
кового у випадках, коли він не може бути укладений
на певний термін, і, відповідно, має бути безстроко-
вим; низький рівень оплати праці найманих праців-
ників та заборгованість із виплати заробітної плати;
практика застосування вимушеної неповної зайня-
тості, роботи в умовах неповного робочого дня,
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відпустки без збереження заробітної плати; практи-
ка незаконних звільнень працівників або звільнень
без "поважної причини" та інші.

Зазначене вимагає розробки концепції та поши-
рення практики соціально-відповідального бізнесу в
регіонах України. Є доцільним передбачити додат-
кові форми стимулювання соціально-відповідальної
поведінки бізнесу. Вважаємо перспективним ухва-
лення корпораціями соціальних кодексів, в яких
йдеться про основні напрямі діяльності за лініями
соціальної відповідальності як всередині корпо-
рацій, так і ззовні. Також можливо застосування за-
ходів заохочення до публікації щорічних соціальних
звітів за міжнародними стандартами, обов'язковою
умовою яких є незалежний аудит.

Важливою умовою ефективного ведення соц-
іального діалогу є високий рівень дієздатності його
сторін. Як свідчить національний та зарубіжний
досвід, бажана дієздатність може бути досягнута
завдяки дотриманню наступних вимог: соціальний
діалог повинен вестися на основі принципів трипар-
тизму або біпартизму; організаційні структури пред-
ставницьких органів (сторін) роботодавців (влас-
ників), найманих працівників повинні бути рівнознач-
ними; сторони соціального діалогу повинні бути
рівноправними, компетентними та відповідальними
за виконання прийнятих компромісних рішень; кож-
на сторона повинна володіти високим рівнем куль-
тури поведінки при веденні переговорів; соціальний
діалог повинен грунтуватися на п'яти головних соц-
іальних процесах: об'єднання, визнання, комунікації,
взаєморозуміння, довіри.

Ідеальна модель соціального діалогу повинна
бути гнучкою, щоб вона могла швидко пристосува-
тися до необхідності змін міжнародної конкуренції,
національної економіки та політичної ситуації.

Україна на сьогодні повинна виробити власну мо-
дель соціального діалогу, яка б базувалася на особ-
ливостях соціальної взаємодії в країні, та врахову-
вати позитивний досвід розвинутих країн, які запро-
вадили інструменти соціального діалогу та сформу-
вали дієві механізми узгодження соціальних інте-
ресів.

ВИСНОВКИ
Отже, подальший розвиток соціального партнер-

ства та соціального діалогу в регіонах України мож-
ливий за таких умов:

— вивчення зарубіжного досвіду застосування
моделей соціального діалогу та адаптація кращого
досвіду у вітчизняній практиці;

— формування якісної нормативно-законодавчої
бази в сфері регулювання соціального діалогу та уз-
годження його з міжнародними нормами, стандар-
тами та зобов'язаннями;

— забезпечення оптимального балансу націо-
нальних, корпоративних і приватних інтересів задля
досягнення компромісів, домовленостей у процесі
соціального діалогу на всіх рівнях;

— забезпечення громадського контролю за про-
цесом обговорення та прийняття рішень у різних
формах соціального діалогу, а також за реалізацією

державної політики у сфері соціального партнер-
ства;

— забезпечення на всіх рівнях соціального діа-
логу (національному, територіальному, галузевому,
локальному) рівноправної участі його представників:
роботодавців, робітників і представників органів
державної влади;

— вирівнювання важелів впливу всіх сторін соц-
іального діалогу, налагодження системи стримувань
і противаг між ними;

— посилення відповідальності всіх сторін соц-
іального діалогу за дотриманням норм законодав-
ства про соціальний діалог, генеральних і колектив-
них угод та колективних договорів на рівні підприє-
мства;

— розбудова кадрового потенціалу, покращен-
ня організаційного забезпечення та матеріально-тех-
нічної бази для організації соціального діалогу на
всіх рівнях;

— організація державою спеціальних програм з
навчання та перенавчання сторін соціального парт-
нерства; розповсюдження заходів зі створення
відповідного психологічного клімату, який би спри-
яв усвідомленню спільності інтересів; проведення
заходів з розвитку корпоративної етики та соціаль-
ної відповідальності.
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FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING EFFECTIVE WAYS FOR SEA PORTS
DEVELOPMENT

У статті досліджено проблеми розвитку портового господарства України. Розглянуто стан та
шляхи розвитку інвестиційного потенціалу морських портів, механізми відокремлення адміністра-
тивних та економічних функцій є концептуальним положенням, що використовується у провідних
портах світу. Дев'яносто відсотків портів світу розвивають економіку портів з участю приватного
бізнесу і створення конкурентного середовища.

Проведено аналіз портових реформ країн Причерномор'я, Балтії, Великобританії, Росії. Розг-
лянуто досвід модернізації портової галузі у країнах Європейського Союзу. Визначено потребу
пошуку ефективних механізмів розвитку морських портів України в умовах глобалізаційних змін.

Визначено, що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови еко-
номіки, розв'язання соціальних і економічних проблем. Ключовими завданнями державного уп-
равління є покращення інвестиційного клімату, активізація інвестиційної активності морських портів
України.

The article explored the problems of Ukraine port industry development. The state and development
of seaports investment potential, the separation mechanisms of administrative and economic functions
was investigated. They are a conceptual provisions that used in the leading ports of the world. Ninety
percent of the world's ports develops the ports economy with the private business participation and with
the creation of a competitive environment.

Reforms of port countries in the Black Sea, Baltic States, Great Britain, and Russia were analysed.
Also work reveals the experience of port industry modernization in the countries of European Union.
Definitely there is a need to find an effective mechanisms for development of Ukraine seaports that are
under the influence of globalization changes. In the final analysis was defined that investments are an
effective way to restruct the economy, resolve social and economic problems. Obviously the key task of
the Government is improvement of investment conditions, intensification of investment activity in seaports
of Ukraine.

The present state of relations and problem of development of ports economy in Ukraine are analyzed
in the article. The basic problem of development of investments in Ukraine marine ports are considered.
Furthermore, practical recommendations and realization ways for their development are given. Separation
of administrative and economic functions is a concept used in the leading ports around the world.
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ня 2013 р., де передбачено модернізацію портового
господарства, іноземне інвестування в перевантажу-
вальні термінали, гідротехнічні споруди, складські ком-
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плекси, а також залучення приватними інвесторами но-
вих видів і обсягів вантажопотоків [1].

Подальший розвиток морської галузі в Україні по-
требує більш як 25 млрд грн. і неможливий без залу-
чення приватних інвесторів. Держава вирішила реалізу-
вати морську реформу та розробити прозору систему
державно-приватного партнерства, яка б дозволила
приватному капіталу вигідно взаємодіяти та вкладати
кошти в модернізацію та будівництво портових об'єктів
державного значення [2].

У 2013 р. було створене вперше в морській галузі
країни державне підприємство "Адміністрація морських
портів України", яке об'єднало 18 портів галузі та два
підприємства — "Дельта-лоцман" і "Керченська пором-
на переправа".

Конкурентні переваги транспортування водними
шляхами визнані в усьому світі. Необхідність розвитку
морських портів України зумовлена інтеграційними тен-
денціями морської галузі, внутрішніми потребами краї-
ни, інвестиційними прагненнями приморських територій.

Недостатніми залишаються механізми управління
морською галуззю через слабку координацію між орга-
нами влади державного та місцевих рівнів. Потребує
модернізації відповідно до міжнародних стандартів
інфраструктура морських портів та приморських ре-
гіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стратегія розвитку морських портів України на пе-
ріод до 2038 року [3] розроблена відповідно до Закону
України "Про морські порти України" [1] з урахуванням
основних засад реалізації державної політики у сфері
транспорту.

Проблеми управління морськими портами розгля-
нуто у працях українських науковців: І. Бакаєвої, Б. Кар-
пінського, В. Ковалевича, С. Крижанівського, А. Пет-
рова, О. Степанова, Е. Тростянецької, Т. Цабієвої,
М. Шевченка та ін.

В умовах поширення процесів глобалізації існує не-
обхідність пошуку формування та реалізації ефектив-
них механізмів розвитку морських портів з використан-
ням найкращих зарубіжних досягнень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження — аналіз зарубіжного досвіду

розвитку портової галузі та пошук механізмів реалізації
найкращих досягнень в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нові транспортні коридори між Європою та Азією

призвели до значного зростання імпортних і експорт-
них потоків вантажних перевезень. Особливість світо-
вого ринку транспортних послуг є висока конкуренція
між вантажними, логістичними та експедиторськими
компаніями. Завдяки конкуренції якість транспортних
послуг тримається на високому рівні. Кожна фірма або
компанія, залучена в сферу міжнародних вантажних
перевезень, опікується своїми постійними клієнтами і
намагається залучити додаткових. Для цього викорис-
товують такі методи, як професійне обслуговування,
привабливі умови для клієнтів; система знижок і дис-

контів, гарантії та страхування — все це сприяє ство-
ренню довірливих відносин та спрямовано на довго-
строкову співпрацю [4, с. 9].

Розвинені країни, які є основними суб'єктами світо-
вої торгівлі, здебільшого й контролюють ринок міжна-
родних перевезень, зокрема морських, володіючи світо-
вим морським флотом. Так, Японія, яка є четвертою се-
ред великих торговельних держав у світі, має найбіль-
шу частку тоннажу світового флоту — 15,7%, з яких
тільки 1,4% ходять під національним прапором. Друге
та третє місця як у структурі світової торгівлі, так і у
структурі володіння світовим морським флотом нале-
жить Китаю та Німеччині — по 8,9% станом на
01.10.2011 р. При чому цей флот обслуговує не тільки
зовнішньоторговельні потоки зазначених країн, а й пе-
реважно торгівлю третіх країн. США як найбільша тор-
говельна держава світу володіє лише 3,5% світового
флоту [5].

Дев'яносто відсотків портів світу розвивають еко-
номіку портів з участю приватного бізнесу та створення
конкурентного середовища. Інфраструктура та земля,
на якій знаходиться порт, залишаються за державою.
Адміністрація порту управляє цією власністю та дозво-
ляє у державних портах приватизацію портових послуг.
Така модель розвитку отримала назву "landlord" або
"портвласник".

Корисним для України може бути досвід проведен-
ня реформ країн Причерномор'я у портовій галузі.

У Грузії реформа відбулась у 2002 р. відповідно до
Указу Президента, коли термінали портів були передані
в довгострокову аренду на 10—20 років. Був проведе-
ний міжнародний тендер та 3 компанії отримали право
оформити концесійний контракт. Порт Батумі був про-
даний на 49 років приватній датській компанії "Green
Oak" за 92 млн дол. У 2008 р. компанія продала свій
нафтовий термінал та права на управління портом ка-
захстанській компанії, а контейнерний термінал був пе-
реданий в управління філіппінській компанії.

У 2008 р. було продано 51% акцій порту Поті. А ще
через декілька років увесь порт був проданий компанії
з ОАЕ. Загальна сума угоди склала 155 млн дол. У 2011 р.
80% акцій потру Поті придбала голандська компанія
APM Terminals [6].

Болгарія провела реформи портової галузі відпові-
дно до вимог Євросоюзу. Закон про порти був прийня-
тий у 2000 р. та потребував розподілу адміністративних
та господарських функцій у портах. Для цього було ство-
рено державне агентство "Портова адміністрація". За
законом про порти різні портові послуги повинні нада-
вати, переважно, приватні компанії. За болгарським
законодавством усі причали, гідротехнічні споруди, вся
інфраструктура портів має залишатись у державній
власності. Двадцять чотири болгарські порти було ви-
рішено надавати у концесію на мінімальний термін у
25 років. У 2005 р. було створено державне підприєм-
ство для підтримки та розвитку інфраструктури портів
"Портова інфраструктура", яке підпорядкувало собі всю
інфраструктуру портів країни. Проблемою розвитку
болгарських портів були портові збори, які 100% ухо-
дили до бюжету. Лише у 2000 р. після створення дер-
жавного підприємства "Портова інфраструктура", які
акумулювали в собі портові збори, відбулось спряму-
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вання фінансів на будівництво нових та
реконструкцію старих інфраструктур-
них об'єктів [6].

Румунія провела реформу портової
галузі в 1998—2003 рр. відповідно до
вимог ЄС. Головна увага була приділе-
на на розділення адміністративних та
господарських функцій. Була створена
національна компанія "Морська адміні-
страція порту Констанца", яка управляє
портами Констанца, Мідія і Мангалія та
підпорядковується безпосередньо
Міністерству транспорту та інфраструк-
тури Румунії. Адміністрація вирішує зе-
мельні питання, надає в аренду або концесію причали,
склади, обладнання. Стивідорні компанії проводять на
території порту вантажні, будівельні роботи та надають
портові послуги. Окрема державна структура — Румунсь-
ка судноплавна адміністрація переймається проблемами
безпеки мореплавства. Безпосередньо у портах ці
функціє виконує Служба капітана порту. Всі ці структури
фінансуються за рахунок частини портових зборів [6].

У Росії процес приватизації портів розпочався влітку
1992 р. указом Президента Російської Федерації щодо
заходів по перетворенню державних підприємств в ак-
ціонерні товариства. Наприкінці 1993 р. були утворені
Морські адміністрації портів, які виконували функції
управління морськими портами: забезпечення безпеч-
ності мореплавства, нагляд за виконанням законів, дот-
римання міжнародних угод. До Адміністрацій надходи-
ли портові збори та плата від оренди державного май-
на, яку вони спрямовували у розвиток та модернізацію
портів. Недоліками такої моделі управління стали:
відсутність страхування майна, низькі арендні ставки,
суборенда державного майна. У 2003 р. при Міністерстві
транспорту Російської Федерації були створені Феде-
ральна служба по нагляду у сфері транспорту та чотири
галузевих агентства. Зі створення Федерального агент-
ства морського та річкового трансспорту розпочалась
чергова адміністративна реформа. Також було створе-
но Федеральне державне унітарне підприємство "Рос-
морпорт" з філіями у морських портах для управління
державним майном. Морські адміністрації портів пере-
творились у Адміністрації морських портів. Федераль-
на служба по нагляду у сфері транспорту отримала фун-
кцію по контролю та нагляду. Структура Національної
палати судноплавства Росії представлена на рисунку 1.

Взаємодія держави і приватними стивідорними ком-
паніями здійснювалась через механізми державно-при-
ватного партнерства. У 2007 р. у Росії був прийнятий
закон "Про морські порти в Російській Федерації" [7].

В Євросоюзі в останні роки спостерігається нега-
тивна динаміка контейнерних перевезень. Цікаві дослі-
дження провів професор Антверпенського університе-
ту Тео Ноттебум. За статистичними даними 1990—
2000 рр. на кожен 1% зростання ВВП припадало 3,5%
приросту контейнернох переробки вантажів. У 2000—
2009 рр. це співвідношення склало в середньому 1 до
2,7, а у 2010—2012 рр. — не більше ніж 1 до 2,1. Навіть
у 2012 рр., коли спостерігалось суттєве зростання ван-
тажообігу наливних, роро та генеральних вантажів, док-
ризового рівня 2008 р. досягти не вдалось [8].

До Європейської портової системи входить 79 ос-
новних портів, які розподілені за принципом зонуван-
ня. У 2012 р. ці порти переробили билько 87 млн TEU
(еквівалент стандартного 20-футового контейнеру).
Найбільшу частку з них — 40 млн TEU, припало на пор-
ти: Гамбург, Роттердам, Антверпен і Гавр. На середзем-
номорські порти припало 27 млн TEU, ще менше — на
Балтійські порти, порти Великобританії та ЄС. Наймен-
шу частку становив вантажообіг Чорноморських портів
— 2,5 млн TEU. В останній рік найбільший розвиток спо-
стерігається у портах, які мають у структурі контейнер-
ної переробки значну частку трансшипменту [8].

До світової фінансово-економічної кризи 2008 р. го-
ловною проблемою Британських портів були недостатні
потужності. З 2008 р. по 2013 р. обсяги переробки кон-
тейнерних вантажів зменшувались. Започатковані до
кризи проекти розвитку мають бути завершені у найб-
лижчі роки. Очікується модернізація портів та терміналів
Лондона, Ліверпуля, Фелікстоу, Тіспорту. Нові сучасні
порти Великобританії будуть мати сучасні логістичні
парки, залізничні термінали та з'єднані мережею авто-
мобільних доріг [9].

У 2013 р. у країнах Балтії спостерігалось падіння
вантажообігу в усіх портах в цілому на 4%. Структура
Балтійських портових вантажів та їх динаміка представ-
лені у таблиці 1.

У найближчій перспективі заплановано зростання
інвестицій в інфраструктури портів. Зокрема понад 643
млн дол. виділено Клайпедському порту на розширен-
ня та поглиблення судоходного каналу, реконструкцію
причалів та інших об'єктів. Для портів Литви цікавим є
той факт, що 30% всього транзиту на території Литви
складають білоруські товари.

На початку 2014 р. спостерігалось зростання ванта-
жообігу у портах Балтії [10].

До модернізації портової галузі прагне і Туркмені-
стан. Старий порт Туркменбаши у Туркменістані, який
мав невеликі глибани — до 4,5 м, оцінювали у 8 млн т
вантажів на рік. У серпні 2013 р. відбулась урочиста
церемонія закладання нового інфраструктурного
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Рис. 1. Структура Національної палати судноплавства Росії

Побудовано автором за матеріалами [7].

Складено автором на основі [9].

Таблиця 1. Структура та динаміка портових
вантажів країн Балтії

Країна 
Вантажообіг, 

% 

Вантажообіг, 

млн т 

Приріст до 

2012 р., % 

Латвія 45,3 70,48 –6,3 

Естонія 27,5 42,871 –1,1 

Литва 27,2 42,38 –3,1 
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об'єкту — Міжнародного морського порту Туркменба-
ши. Тендер на будівництво виграла турецька компанія.
Орієнтована вартість об'єкту — 2 млрд дол. Реконст-
рукція транспортної інфраструктури країна розпоча-
лась через нові розробки газових родовищ. Новим
підприємством для Туркменістану стане суднобуді-
вельний завод як початок зародження нової галузі суд-
нобудування та проект зі створення нових робочих
місць [11].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Морські порти в Україні є постійними і надійними
джерелами доходів у сфері транспортного бізнесу, а
також поповнень до бюджету всіх рівнів. Інвестиції ви-
ступають дієвим важелем здійснення структурної пере-
будови економіки, розв'язання соціальних і економіч-
них проблем.

Одним зі шляхів ефективного розвитку та підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності портових підприємств
є реалізація механізму державно-приватного партнер-
ства, активізація інвестиційної активності. Для ефектив-
ного економічного розвитку потрібні також спеціальні
вільні економічні зони (ВЕЗ) в межах кожного морсь-
кого порту. Такий досвід мають майже усі країни Чор-
ного моря.

Відповідно до закону України "Про морські порти
України" потрібно реформувати галузь, зокрема, через
відокремлення функцій управлння та комерційної діяль-
ності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суб'єктами туристичного ринку є юридичні та фізичні осо-

би, задіяні в виробництві та організації споживання туристично-
го продукту туристами-споживачами, і практично усі суб'єкти
функціонально-господарської та територіально-господарської
складових індустрії туризму.

Об'єктом туристичної діяльності є туристи-споживачі турп-
родукту, уподобання та мотивації яких лежать в основі марке-
тингових стратегій виробника туристичних послуг.

Оскільки суб'єкти та об'єкти є ключовими складовими фун-
кціонування туристичного ринку, доцільним є його поділ на ри-
нок споживачів-туристів (ринок попиту) та ринок турпродукту
(ринок пропозиції). Ринок є сукупністю наявних та потенційних
покупців товару, тому застосування терміну "ринок" відносить-
ся перш за все до споживачів товару чи послуги, об'єднаних за
певною потребою, оскільки саме споживчі потреби формують
ринок [3, с. 58].

Як свідчить проведений аналіз, ринок споживача турпро-
дукту структурується за багатьма ознаками. Основними серед
них є мета подорожування, яка є конкретною реалізацією мо-
тивації до туристичної подорожі, що відображає потребу у відпо-
чинку, реалізовану як запит на конкретний турпродукт.

Мета подорожі формується під впливом багатьох чинників,
тому ринок туристського попиту може бути стратифікований за
віком, статтю, сімейним станом, рівнем освіти, професією, рел-
ігійною приналежністю та іншими демографічними, етносоці-
альними та психологічними характеристиками населення, які
визначають його мотивацію, психологію споживчої поведінки
та решту аспектів, що обумовлюють вибір на туристичному рин-
ку.

Основними критеріями туристичного вибору виступають
економія грошей, часу та зусиль як на саму подорож, так і на її
організацію. При цьому не слід забувати, що не тільки споживач
туристичних послуг, але й їх продавець у своїй діяльності керу-
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ються не тільки категоріями економії. Вибір на споживчому ринку
великою мірою залежить від оцінки середовища, моди, кон'юн-
ктури і поведінки як споживача, так і виробника турпродукту,
від рівня поінформованості та особливостей сприйняття інфор-
мації, комунікативних особливостей усіх учасників турпродук-
ту. Тому сегментація ринку попиту повинна бути багатоаспект-
ною.

Проведений аналіз дозволив виокремити низку класифіка-
ційних ознак туризму як соціального явища. Основними серед
них є мета подорожі, яка визначає вид туризму. За даними ВТО,
найпоширенішою метою подорожування є бажання відпочити
та розважитись (60% від загального потоку подорожуючих). Ця
мета реалізується такими видами туризму, як рекреаційний, який
сполучається з культурно-пізнавальним, здійснюваним задля
знайомства з історією, культурою, архітектурними та природ-
ними пам'ятками іншої місцевості; агро- або "зеленим туризмом"
та подібними напрямками; екологічним, мисливством та рибаль-
ством; спортивно-оздоровчим туризмом, що передбачає актив-
ну форму проведення дозвілля (гірсько-пішохідний, водний, ве-
лосипедний та інші підвиди); етнічним (відвідування родичів,
друзів та знайомих або місця походження родини).

Реалізація певної професійної мети, що не носить ко-
мерційного характеру, закладена в конгресно-науковий
(участь у наукових заходах: конференціях, симпозіумах,
конгресах тощо), діловий або бізнес-туризм для участі в
переговорах, нарадах, державно-політичних подіях, ярмар-
ках, виставках, фестивалях, спортивний для учасників
спортивних змагань чи уболівальників, на які припадає май-
же 30% подорожей. Решта туристів (близько 10%) подо-
рожує з релігійною метою (паломництво), з метою лікуван-
ня (курортно-лікувальний туризм), навчання тощо.

У межах кожного виду можна виділити підвиди не тільки за
формою, а й за характером проведення дозвілля (наприклад,
пасивні та інтенсивні тури), за спеціалізацією (наприклад, гео-
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логічні, археологічні тощо, у межах наукового або за характе-
ром захворювань — у курортно-лікувальному виді туризму
тощо).

Форма організації визначає як характер виробництва турп-
родукту, так і його споживання. Реалізувати мету подорожі ту-
рист може самостійно, не звертаючись до туристичної фірми,
частково чи практично зовсім не використовуючи туристську
інфраструктуру (самодіяльний туризм) або виключно спираю-
чись на пропозицію туристичного підприємства (плановий або
організований туризм).

У залежності від особистих уподобань та фінансових мож-
ливостей подорож може здійснюватись окремою особою,
сім'єю, невеликою групою друзів, родичів чи знайомих і тоді вона
класифікується як індивідуальна форма організації. Коли по-
дорож здійснюється групою людей (понад 10 чол.), яка фор-
мується туристичною фірмою в межах пропозиції турпродукту
— це групова форма організації туризму.

За державною ознакою туризм поділяють на внутрішній,
який передбачає подорожування в межах країни постійного
місця проживання, та міжнародний, що передбачає перетинан-
ня державного кордону. Такий поділ має суттєве економічне зна-
чення, оскільки в такому випадку туризм виступає частиною ек-
спортно-імпортних зв'язків країни. Саме за характером цих
зв'язків у міжнародному туризму виділяють зарубіжний (орган-
ізація міжнародних подорожей за межами країни постійного
місця проживання) та іноземний туризм (організація подорожі
іноземних громадян територією своєї країни).

Сезон та термін перебування визначають ритмічність робо-
ти на тому чи іншому ринку і грунтуються на природних перш за
все особливостях конкретної місцевості. Відповідно до цього
туристичний потік може мати незначні коливання протягом року,
що говорить про його стійкість, та слабо виражену сезонність
туристичної діяльності або, навпаки, значні коливання попиту,
що обумовлює наявність "гарячих" та "мертвих" сезонів.

Клас обслуговування визначається набором послуг, орган-
ізацією обслуговування і залежить від купівельної спроможності
споживача. Виділяють такі класи обслуговування туристів:
"V.I.Р." (особлива увага), "люкс-апартамент", "люкс", перший
клас, туристичний клас, шкільний (здешевлений) клас та кемпінг.
Кожному з них відповідають певні умови надання послуг розмі-
щення, харчування, транспортування, екскурсійного обслугову-
вання та ряду додаткових послуг. За обсягом послуг виділяють
мінімальний набір (поселення + сніданок), напівпансіон та по-
вний пансіон. За характером реалізації турпродукт може бути
комплексним (пекідж-тури — туристська подорож по замовле-
ному маршруту, який продається туристськими фірмами у виг-
ляді повного комплексу (пакету) послуг, що включає отримання
візи, перевезення, розміщення в готелі, харчування, трансфер,
екскурсійне обслуговування на маршруті подорожі.) або індив-
ідуальним (інклюзив-тури).

Спосіб подорожування: пішохідний або з використанням
транспортних засобів. Відповідно кожен з них має свою класи-
фікацію, наприклад, за видами транспорту (автомобільний, за-
лізничний, річковий, повітряний тощо); за поширеністю у вико-
ристанні (традиційні та екзотичні транспортні засоби); за фор-
мами організації транспортних подорожей (лінійні чи чартерні).

Форма розрахунків, що впливає на характер відношень ту-
рист-фірма: перелічені різновиди можуть бути з повною опла-
тою самим туристом, з частковою оплатою (пільгові, наприклад,
групові знижки на транспорті) чи соціальні (безкоштовні для ту-
риста з оплатою за рахунок профспілок, фондів тощо).

Масштаби діяльності визначають класифікацію за терито-
ріальною ознакою. Світовий туристичний ринок як частина гло-
бальної світогосподарської системи поділяється на макрорегі-
ональні та субрегіональні туристичні ринки. Регіональні ринки
туристичних послуг, в свою чергу, складаються з національних
ринків, а національні — з місцевих. Саме національні ринки слід
розглядати як класифікаційну основу поділу за територіальною
ознакою.

Відповідно до потреб формується й пропозиція на ринку
виробника, тому ринок пропозиції може бути структурований
за тими ж ознаками, що й ринок попиту. Таким чином, ринок
туристичних послуг структурований за багатьма ознаками, кожна
з яких є ознакою його сегментації.

Типологія як загальнонауковий підхід до узагальнення
інформації про об'єкти дослідження та систематизації цих
об'єктів має грунтовне значення в географічних дослідженнях.
У географічному країнознавстві під типом країни розуміють
об'єктивно сформований, відносно стійкий комплекс умов та
особливостей розвитку, що притаманний даній країні, характе-
ризує її роль та місце в світовому співтоваристві на даному етапі
світової історії.

Як свідчить аналіз, типологія національних туристичних
ринків грунтується на таких принципових положеннях:

— ринок туристичних послуг є похідною від соціально-еко-
номічного розвитку країни, оскільки індустрія туризму є скла-
довою національної економіки, а її розвиток прямо залежний
від рівня розвитку всього господарства;

— інтенсивність діяльності на ринку туристичних послуг
залежить від ступеня розвиненості ринкових структур, оскільки
суб'єкти туристичного ринку представлені значною мірою ма-
лим та середнім бізнесом, який потребує ефективної підтримки
шляхом правового та фінансового регулювання діяльності. На-
приклад, забезпечення вільного доступу до кредитів передба-
чає розвинену фінансово-кредитну систему, наявність ф'ючер-
сного капіталу, гнучкої системи оподаткування та розвиненої
банківської інфраструктури;

— інтегрованість національного туристичного ринку у світо-
вий туристичний простір залежить від ступеня розвитку туризму
у певній країні, який грунтується на певному рівні та стилі життя
населення як результаті сукупної дії глобалізаційних тенденцій
та її етнокультурних особливостей [4, с. 228—233].

Використання як базової суспільно-географічної типології
країн світу, яка враховує територіальність, заселення, мовно-
культурну спорідненість, спільне історичне минуле та сучасні
соціально-економічні та геополітичні реалії, робить типологію
національних туристичних ринків зіставною за характером впли-
ву середовища ринкової діяльності. Типологізація передбачає
також урахування сукупної дії глобалізаційних процесів в сфері
послуг та чинників розвитку туризму, функціонування туризму в
сфері міжнародної торгівлі послугами і підпорядкування дії за-
гальних економічних законів світового ринку.

Основною типологічною одиницею є національний турис-
тичний ринок, оскільки держава є суверенним утворенням, суб-
'єктом міжнародного права з усіма відповідними ознаками і ва-
желями управління.

Типологічними ознаками національного туристичного рин-
ку є комплексно-пропорційний розвиток індустрії туризму, її
орієнтованість на участь в міжнародних туристичних зв'язках,
характер цих зв'язків, вплив глобалізаційних процесів та інтег-
рованість у світогосподарську систему.

Розвиток індустрії туризму характеризується показником
частки туризму в ВВП та обсягами прибутків у розрахунку на
душу населення. Комплексно-пропорційний розвиток індустрії
туризму є результатом збалансованості між внутрішнім та міжна-
родним туризмом та його складовими (показник — частка
міжнародного туризму в загальних обсягах туристичної діяль-
ності).

Міру та характер участі країни в міжнародному туристично-
му процесі можна визначити за часткою в обсягах діяльності
міжнародного туризму та характером експортно-імпортних
зв'язків у міжнародному туризмі (показник — сальдо туристич-
них міграцій як різниця між обсягами іноземного та зарубіжно-
го туризму) [3, c. 28—29].

За цією ознакою виділяються країни-генератори туристич-
них потоків зі значними обсягами міжнародного туризму та пе-
реважанням від'ємного сальдо туристичного балансу (країни-
імпортери туристичних послуг) та країни-реципієнти з переваж-
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но позитивним сальдо туристичного балансу (країни-експорте-
ри послуг) [3, c. 32—33].

Ми вважаємо, що вплив глобалізаційних процесів по-
значається на транснаціоналізації туристичної діяльності (на-
приклад, поширення транснаціональних готельних та рес-
торанних мереж у країні, монополізація туристичної діяль-
ності, яка проявляється в контролі туроператорів над рин-
ком, доступі та використанні світових інформаційних ме-
реж).

Проведений аналіз свідчить, що типологічними ознаками
науковцями обрано такі:

— рівень соціально-економічного розвитку,
— сформованість ринкових структур,
— рівень розвитку індустрії туризму,
— участь в світовому туристичному процесі,
— характер експортно-імпортних туристичних зв'язків [2,

с. 58—62].
Виділені типологічні ознаки дозволяють нам оха-

рактеризувати стан національного туристичного ринку Украї-
ни як країни перехідної економіки з середнім рівнем соціаль-
но-економічного розвитку, що формує ринкові структури та
індустрію туризму відповідно до регіональних та європейсь-
ких стандартів, з відносно незначною участю в світовому ту-
ристичному обміні та переважним експортом туристичних по-
слуг.

Узагальнення типологічних характеристик дозволило нау-
ковцям виділити такі типи та підтипи національних туристичних
ринків:

— А. Високоінтенсивні:
а) країни-постачальники туристів високого рівня економіч-

ного розвитку з переважанням міжнародного туризму імпорт-
ного спрямування (наприклад, США, Німеччина, Велика Брита-
нія, Скандинавські країни);

б) країни-реципієнти туристів високого рівня економічного
розвитку з переважанням міжнародного туризму експортного
спрямування (наприклад, Італія, Австрія, Ізраїль, ПАР).

— Б. Стабілізовані:
а) країни-реципієнти туристів середнього рівня економіч-

ного розвитку з переважанням міжнародного туризму експорт-
ного спрямування (наприклад, Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр);

б) нові індустріальні країни, орієнтовані на розвиток інозем-
ного туризму (наприклад, Мексика, Аргентина, Чилі, Гонконг,
Таїланд, Малайзія);

в) країни-реципієнти туристів перехідного типу економіки з
розвиненою ринковою структурою, в яких переважає міжнарод-
ний туризм експортного спрямування (наприклад, Польща, Угор-
щина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Словенія).

— В. Реформовані:
а) країни-реципієнти туристів перехідного типу, що форму-

ють ринкові структури, де переважає міжнародний туризм екс-
портного спрямування (наприклад, Болгарія, Румунія);

б) країни-постачальники туристів перехідного типу, що фор-
мують ринкові структури і де переважає міжнародний туризм
імпортного спрямування (наприклад, Росія, Україна, Казахстан,
Закавказькі країни);

в) країни централізовано керованої економіки з елемента-
ми ринкової, які орієнтовані на активізацію участі в міжнарод-
ному туризмі за рахунок нарощування експорту туристичних
послуг (наприклад, Китай).

— Г. Акумулюючі:
а) країни, що розвиваються з середніми можливостями еко-

номічного розвитку, орієнтованими на посилення участі в міжна-
родному туризмі за рахунок нарощування експорту послуг (на-
приклад, Індія, Єгипет, Туніс);

б) країни, що розвиваються, з домінуванням іноземного
туризму, які приймають туристів і де туризм є однією з провідних
галузей економіки (наприклад, Танзанія, Барбадос);

в) країни планової економіки, які підтримують туризм як
традиційну галузь господарства не розширюючи практично

участі в світовому туристичному процесі (наприклад, Куба) [1, с.
134—140].

До цього тиру відносяться також найменш розвинені краї-
ни. Вони практично не приймають участі в міжнародному туризмі,
оскільки експорт послуг пов'язаний з дією іноземного капіталу
(наприклад, більшість країн Центральної Африки).

У країнах перших двох типів розвиток ринку міжнародного
туризму поєднується з розвиненим ринком внутрішнього туриз-
му. У країнах третього типу переважає ринок міжнародного ту-
ризму, але спостерігається відновлення ринку внутрішнього ту-
ризму. В країнах останнього типу ринок міжнародного туризму
переважає, оскільки туризм сприймається населенням здебіль-
шого як вид економічної діяльності, а не як складова стилю життя
[1, c. 143].

На нашу думку, зазначені особливості можуть бути покла-
дені в основу прогнозування розвитку туристичної діяльності на
ринках будь-якого рівня та зацікавленої співпраці України з інши-
ми країнами — суб'єктами регіонального та глобального рин-
ків.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє сформулювати такі виснов-

ки.
В основу загальновизнаної типології туристичних ринків

покладено типологію країн світу за їх місцем у світовій економіці
та міжнародних відносинах.

Світовий туристичний ринок, як частина глобальної світо-
господарської системи, поділяється на макрорегіональні та суб-
регіональні туристичні ринки. Регіональні ринки туристичних
послуг у свою чергу складаються з національних ринків, а на-
ціональні — з місцевих.

Основною типологічною одиницею є національний турис-
тичний ринок.

Саме національні ринки слід розглядати як класифікаційну
основу поділу за територіальною ознакою.

Напрямами подальших досліджень проблематики статті
може стати вивчення впливу типологізації ринку туристичних
послуг на його якісні та кількісні характеристики.
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ВСТУП
Енергетична галузь є однією з найважливіших сфер

у контексті забезпечення безпеки та енергетичної неза-
лежності у Європейському Союзі (далі — ЄС). Тому у
країнах ЄС завдання розвитку енергетичної галузі та
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Проаналізовано та систематизовано перелік та зміст законодавчих змін та реформ в енерге-
тичному секторі, зокрема у сфері відновлювальної енергетики, що передбачені для здійснен-
ня в Україні згідно з умовами Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Прове-
дено огляд та аналіз законодавчих норм "доробку спільноти", які стосуються Договору, кри-
теріїв відповідності законодавства України цим вимогам, та критеріїв відповідності енергетич-
ної політики України в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії вимогам Дого-
вору про заснування Енергетичного Співтовариства. Досліджено стан впровадження європейсь-
ких норм, стандартів та виконання зобов'язань України щодо адаптації до європейського зако-
нодавства в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії. Запропоновано та обгрун-
товано основні кроки та підходи по сприянню ефективному впровадженню європейських норм,
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відновлювальної енергетики (далі — ВЕ) зокрема, відно-
сять до числа пріорітетних. Уряд ЄС веде активну пол-
ітику націлену на створення спільних лібералізованих
газового- та електроенергетичного ринків, зниження
рівня енергопостачання, підвищення рівня використання
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відновлювальних джерел енергії (далі — ВДЕ), зменшен-
ня викидів вуглецю, боротьбу із негативними змінами
клімату тощо.

Зазначені цілі знайшли своє правове закріплення в
ряді послідовно прийнятих енергетичних пакетів. Вони
складалися з ряду пов'язаних між собою директив і рег-
ламентів, що приймалися Радою та Парламентом Євро-
пейського Союзу, та послідовно замінювали один одно-
го. За допомогою спеціальних механізмів і процедур ці
акти отримують поширення і на ряд сусідніх держав. Ос-
новним з таких механізмів наразі є Енергетичне Співто-
вариство, створене у 2006 pоці.

Метою використання ВДЕ у країнах ЄС є збільшення
внутрішнього енергетичного потенціалу ЄС і захист дов-
кілля через зменшення викидів вуглекислого газу. 15
грудня 2010 року ратифіковано Протокол "Про приєднан-
ня України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства" (далі — Договір), який передбачає, що
Україна зобов'язується адаптувати національне законо-
давство в сфері енергетики до вимог acquis
communautaire, що передбачені для здійснення в Україні
згідно з умовами Договору про заснування Енергетично-
го Співтовариства та виконати ці вимоги у встановлені
строки. Дослідження питання Енергетичного Співтовари-
ства здійснювали ряд науковців, зокрема Вешняков О.,
Рябкова Д., Панічаров Г., Білоцький С. та інші.

Проте дослідження вищезазначених науковців по-
вною мірою не розкривали питання взаємозв'язку між
Енергетичним Співтовариством, енергетичними пакетами
і розвитком відновлювальної енергетики в ЄС та Україні
зокрема, подальших досліджень, на нашу думку, потре-
бує стан впровадження європейських норм, стандартів
та виконання зобов'язань України щодо адаптації до
європейського законодавства в галузі сприяння розвит-
ку відновлюваних джерел енергії. На нашу думку, необ-
хідним також є формулювання та систематизація подаль-
ших кроків та напрямів удосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення механізмів державного регулюван-
ня та сприяння ефективному впровадженню європейсь-
ких норм, стандартів та виконання зобов'язань України
в галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел
енергії.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Більш детального дослідження потребує саме питан-

ня механізмів державного регулювання розвитку ВДЕ в
контексті європейської інтеграції та приєднання України
до Договору про заснування Енергетичного Співтовари-
ства. Враховуючи актуальність цієї сфери енергетики,
значення вступу України до Енергетичного Співтовари-
ства та необхідності стрімкого впровадження європейсь-

ких норм, стандартів та виконання зобов'я-
зань України щодо адаптації до європейсь-
кого законодавства в галузі сприяння розвит-
ку відновлюваних джерел енергії та не-
обхідність подальшого вдосконалення дер-
жавної політики та державного регулювання
України в сфері відновлювальної енергетики
та її розвитку в контексті європейської інтег-
рації, вважаємо за необхідне більш деталь-
но дослідити стан впровадження вищезазна-
чених європейських норм, стандартів та ви-
конання зобов'язань України в галузі спри-
яння розвитку відновлюваних джерел енергії.
Нами також буде запропоновано та обгрун-
товано основні кроки та підходи по сприян-

ню ефективному впровадженню європейських норм,
стандартів та виконання зобов'язань України щодо адап-
тації до європейського законодавства в галузі сприяння
розвитку відновлюваних джерел енергії з боку органів
державної влади в Україні, методи вдосконалення нор-
мативно-правового забезпечення механізмів державно-
го регулювання у сфері відновлювальної енергетики у
контексті приєднання України до Енергетичного Співто-
вариства.

РЕЗУЛЬТАТИ
У рамках підвищення енергетичної безпеки регіону,

Європейською комісією у березні 2002 року було ініційо-
вано Афінський процес [1], у ході якого сторони домо-
вилися про створення регіонального енергетичного рин-
ку Південно-Східної Європи (South East Europe regional
energy market — SEE REM) — Енергетичного співтовари-
ства.

Енергетичне співтовариство являє собою міжнарод-
но-правову організацію, яка практично повністю фінан-
сується ЄС. Відповідно до Бюджетного меморандуму
Енергетичного Співтовариства 2014—2015 років, затвер-
дженого 4 червня 2013 року, головні витрати стосувати-
муться зв'язків з громадськістю (54%), навчання, дослі-
джень та консультацій (33%), поїздок (7%) та офісу
(6%).

Внесок України та інших сторін до бюджету Енерге-
тичного Співтовариства у 2014—2015 роках наведено у
таблиці 1 [2].

Як бачимо, загальний бюджет Енергетичного Спів-
товариства у 2014 році становитиме 3,45 млн євро, в 2015
році — 3,52 млн євро. Бюджет на 2014—2015 роки, пе-
редбачає фінансування Євросоюзом на 95%. Відповід-
но до затвердженого бюджету Енергетичного Співтова-
риства, витрати України в 2014—2015 роках становити-
муть близько 265 тис. євро. Так, у 2014 році витрати Ук-
раїни становитимуть 131 тис. євро, а в 2015 році — 134
тис. євро.

Відповідно енергетична спільнота фактично підкон-
трольна ЄС, внаслідок чого, його діяльність спрямована
виключно на захист і просування інтересів зовнішньої
енергетичної політики Євросоюзу в регіоні, в першу чер-
гу, забезпечення енергетичної безпеки самого Євросою-
зу [3].

Відповідно до ст. 97 Договору, Енергетичне Співто-
вариство було створено на 10 років (до липня 2016 року).
Строк чинності Договору може бути продовжений одно-
стайним рішенням Ради Міністрів. Якщо такого рішення
не буде прийнято, Договір може продовжити свою
чинність для тих країн, які проголосували за його про-
довження, за умови, що число таких країн складатиме

Таблиця 1. Внесок України та інших сторін до бюджету
Енергетичного Співтовариства у 2014—2015 роках

Сторони % 
Бюджет 2014 року 

(в євро) 

Бюджет 2015 року 

(в євро) 

Євросоюз 94,95 3274500,06 3339969,87 

Албанія 0,09 3090,87 3152,68 

Боснія та Герцеговина 0,22 7494,62 7644,52 

Грузія 0,12 4010,81 4091,02 

Македонія 0,10 3542,58 3613,44 

Молдова 0,09 2937,83 2996,59 

Чорногорія 0,04 1319,58 1345,97 

Сербія 0,52 17919,61 18278,00 

Україна 3,81 131228,55 133853,12 

Косово 0,08 2765,48 2820,79 

Загалом 100 3448809,99 3517766,0 
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щонайменше дві третини від загальної кількості Сторін
Енергетичного Співтовариства [4].

Протягом здійснюваного дослідження ми розгляда-
тимемо Енергетичне Співтовариство не як статичне яви-
ще, а як динамічний процес, до якого країни приєдну-
ються добровільно для розширення внутрішнього енер-
гетичного ринку Європейського Союзу в напрямі Півден-
но-Східної Європи та за її межі, для створення стабіль-
ної бази регулювання ринку, здатної залучати інвестиції
для забезпечення стабільного й безперервного постачан-
ня енергії; формування єдиного регуляторного просто-
ру для торгівлі енергією в мережах; зміцнення надійності
енергопостачання; підвищення енергоефективності та
поліпшення екологічної ситуації навколо енергетичних
мереж і розвитку відновлюваних джерел енергії; розвитку
конкуренції на ринках електроенергії та газу в ширшому
територіальному вимірі.

Варто зазначити, що вступ України до Енергетично-
го Співтовариства надає великі можливості та необхідні
інструменти для проведення послідовної структурної ре-
форми в енергетичній сфері. Ухвалення та впроваджен-
ня в Україні європейських норм, стандартів у сфері енер-
гетики в цілому та відновлювальної, зокрема осучаснить
законодавчу базу України та дозволить перейти на шлях
сталого розвитку та в перспективі стати повноправним
членом ЄС.

Розділ ІІ Договору визначає особливості поширення
дії нормативно-правової бази Євросоюзу на договірні
сторони, зокрема у сфері відновлювальної енергії.

Відповідно до статті 20 Договору, в галузі сприяння
розвитку ВДЕ Україна зобов'язана забезпечити імплемен-
тацію:

— Директиви 2001/77/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 27 вересня 2001 року "Про створення
сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з
відновлюваних джерел на внутрішньому ринку електрич-
ної енергії" до 1 липня 2011 року [5];

— Директиви 2003/30/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 8 травня 2003 року "Про сприяння ви-
користанню біопалива та інших відновлюваних видів
пального для транспорту" до 1 липня 2011 року [6];

— Директиви 2009/28/EC "Про стимулювання ви-
користання енергії з відновлюваних джерел, внесення
змін та подальшої заміни директив 2001/77/EC та 2003/
30/EC" до 1 січня 2014 року [7].

Крім того, українська сторона має:
— забезпечити розробку заходів та методології сто-

совно застосування загальноприйнятих стандартів ЄС
відповідно до вимог статті 22 договору про заснування
Енергетичного Співтовариства;

— підготувати звіт про безпеку постачання енерго-
носіїв відповідно до вимог статті 22 ДЕС тощо.

Зауважимо, що серед групи актів, у рамках енерге-
тики, що підлягають імплементації в рамках Енергетич-
ного Співтовариства, можна виділити групу, присвячену
регулюванню ВЕ. До ціє групи можна віднести як окремі
директиви, присвячені відновлюваній енергетиці —
2001/ 77/ ЕС або біопаливу — 2003/ 30/ ЕС та Дирек-
тива 2009/28/EC "Про стимулювання використання
енергії з відновлюваних джерел, внесення змін та подаль-
шої заміни директив 2001/77/EC та 2003/30/EC"., так
і директиви, присвячені загальним питанням енергетич-
ного та газового ринку — 2003/ 54/ ЕС та 2003/ 55/
ЕС і деякі інші.

З метою більш детального та всебічного вивчення
зазначеного питання та враховуючи, необхідність об-

грунтування подальших основних кроків та механізмів
державного регулювання та сприяння ефективному
впровадженню європейських норм, стандартів та вико-
нання зобов'язань України в галузі сприяння розвитку
відновлюваних джерел енергії, розглянемо основні з ви-
щенаведених Директив у сфері ВЕ, а також проана-
лізуємо стан впровадження європейських норм, стан-
дартів та виконання зобов'язань України щодо адаптації
до європейського законодавства в галузі сприяння роз-
витку відновлюваних джерел енергії, зокрема стан ви-
конання за основними заходами, передбаченими за-
значеними документами. Результати дослідження та
пропозиції систематизовано у таблиці 2 за даними [4; 5;
6; 7].

Проблема гармонізації національного законодавства
третіх країн, і в тому числі України, з законодавством ЄС
у рамках Енергетичного Співтовариства полягає в доволі
швидкій мобільності самого законодавства ЄС — в се-
редньому що п'ять років.

Ключовою зараз директивою в регулюванні вироб-
ництва електроенергії з відновлюваних джерел в ЄС є Ди-
рективі 2009/28/EC.

Третій енергетичний пакет було прийнято 23 берез-
ня 2009 р., і він складається з п'яти документів:

1) Регламент ЄС № 713/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р., що засновує Агент-
ство з питань співробітництва регуляторів у сфері енер-
гетики (Agency for the Cooperationof Energy Regulators,
ACER);

2) Регламент ЄС№714/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу до
мереж транскордонних обмінів електроенергією, що ска-
совує Регламент ЄС №1228/200332;

3) Регламент ЄС№715/2009 Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу до
мереж транспортування природного газу, що скасовує
Регламент ЄС № 1775/200533;

4) Директива 2009/72/ЕС Європейського Парламен-
ту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил для
внутрішнього ринку електроенергії, що скасовує Дирек-
тиву 2003/54/ЕС34 (далі — ІІІ електроенергетична ди-
ректива);

5) Директива 2009/73/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо спільних пра-
вил для внутрішнього ринку природного газу, що ска-
совує Директиву 2003/55/ЕС35 (далі — ІІІ газова ди-
ректива).

Таким чином, Енергетичне Співтовариство є одним з
засобів поширення енергетичного aque ЄС на треті краї-
ни. Однією з складових цього енергетичного aque є та-
кож ВЕ.

На нашу думку, нашою державою здійснено істотні
кроки у розробці суттєвих інституційних основ для сти-
мулювання розвитку ВЕ. Проте не можемо не наголоси-
ти, на необхідності їх подальшого доповнення задля ви-
конання всіх вимог Договору щодо сприяння розвитку ВЕ.
Зокрема, з нашої точки зору, необхідно в першу чергу
відобразити в правовій системі України обов'язкові цілі,
встановлені Директивою 2009/28/ЕС разом з іншими
вимогами Директиви. Після внесення необхідних попра-
вок до законів про електроенергетику, необхідно також
звернути увагу на питання підключення ВДЕ до електрич-
них мереж та їх належного функціонування. Також, існує
необхідність, у визначенні установи, яка буде відповідаль-
ною за впровадження системних гарантій про проходжен-
ня енергії з ВДЕ.
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ВИСНОВКИ
Як бачимо, в процесі імплементації Україною норма-

тивно-правових актів, передбачених Договором про
Енергетичне Співтовариство, відновлювальна енергети-
ка отримає потужні стимули для розвитку, що у майбут-
ньому може стати запорукою забезпечення енергонеза-
лежності та екологічної безпеки України. Головною умо-
вою ефективного державного регулювання розвитку ВЕ
України, в контексті приєднання нашої країни до Дого-
вору, з нашої точки зору, є посилення координації та
співпраці між різними органами виконавчої влади, Вер-
ховною Радою, європейськими партнерами України та
активне залучення громадськості, неурядових органі-
зацій та висококваліфікованих фахівців до процесу адап-
тації українського законодавства в сфері розвитку
відновлювальної енергетики та енергетики в цілому до
вимог ЄС.

До першочергових кроків у цьому напрямі, на нашу
думку, слід віднести:

— перегляд пріоритетів національної енергетичної
політики в напрямку посилення енергоефективності та
енергозбереження та ухвалити необхідну нормативно-
правову базу у сфері використання паливно-енергетич-
них ресурсів та експлуатації житлових та громадських
будівель;

— ухвалення Національного плану дій з розвитку
відновлюваної енергетики до 2020 року та Національно-
го плану дій з енергофективності до 2020 року та узгод-
ження їх з іншими стратегічними документами в галузі
енергетики;

— ухвалення необхідних законодавчих змін, спря-
мовані на демонополізацію та лібералізацію ринку енер-
гетики;

— доопрацювання Енергетичної стратегії України
до 2030 року та усунення невідповідностей окремих її
пунктів вимогам acquis communautaire та рекоменда-
ціям міжнародних експертів, оскільки закладені в Стра-
тегії показники та цілі ставлять під загрозу реальні пер-
спективи розвитку енергетики України, особливо в ча-
стині відновлюваної енергетики, що має значний по-
тенціал із залучення інвестицій, а також призводять до
невиконання міжнародних зобов'язань України та за-
безпечити офіційний англомовний переклад докумен-
ту тощо.

Наразі для України використання значного потен-
ціалу відновлюваних джерел енергії є дуже важливим у
подоланні залежності країни від імпорту викопного па-
лива, що підтверджується швидким розвитком ВДЕ в
країні за останні роки. В разі успішної реалізації можли-
востей, що надає Україні участь в Енергетичному Співто-
варистві, українська відновлювальна енергетика Украї-
ни може стати на шлях сталого розвитку та перетворити-
ся на фундамент нової ефективної та екологічно безпеч-
ної економіки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз проблем та перспектив договірно-правово-

го оформлення державного кордону України дає підста-
ви стверджувати, що за сучасних умов найбільш про-
блемним питанням зазначеного переговорного проце-
су є делімітація морського кордону з Росією протяжні-
стю 321 кілометр, а також розмежування континенталь-
ного шельфу та виключних (морських) економічних зон
України та Російської Федерації у Чорному морі. Слід
зазначити, що переговорний процес з питань розмежу-
вання Азовського і Чорного морів та Керченської про-
токи, а також розмежування континентального шель-
фу на виключних (морських) економічних зон України
та Російської Федерації у Чорному морі (далі — Азо-
во-Керченське врегулювання) був започаткований ще у
1996 році, проведено 36 раундів переговорів, однак,
попередні протилежні позиції учасників переговорного
процесу залишаються не змінними.
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У статті проведено аналіз проблем та перспектив переговорного процесу з питань делімі-
тації морської ділянки українсько-російського державного кордону. Наголошено, що найбільш
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тації морської ділянки українсько-російського державного кордону створює передумови до
виникнення конфліктних ситуацій та прикордонних інцидентів. Доведено, що для розв'язання
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ти лінію морської ділянки державного кордону між Україною і Російською Федерацією.

In the article the analysis of problems and prospects of the negotiation process on the issues of
delimitation of the Maritime section of the Ukrainian-Russian state border. Noted that the most
problematic issue specified in the negotiation process is the delimitation of the Maritime border with
Russia, as well as the delineation of the continental shelf and exclusive (marine) economic zone of
Ukraine and the Russian Federation in the Black sea. It is substantiated that the lack of delimitation
of the Maritime section of the Ukrainian-Russian state border, creates the prerequisites for the
emergence of conflict situations, and frontier incidents. It is proved, that for the decision of this
problem it is important to appeal to the international Court of justice with a request to determine the
line of the offshore section of the state border between Ukraine and the Russian Federation.
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Відзначимо, що у форматі переговорного процесу
українською стороною неодноразово наголошувалось на
необхідність здійснити розмежування Азовського та Чор-
ного морів, а також Керченської протоки у відповідності
до норм міжнародного права з урахуванням світової прак-
тики та рішень Міжнародного Суду ООН з цієї проблема-
тики, однак, ця пропозиція була не прийнятна російською
стороною. Основною причиною низької ефективності пе-
реговорного процесу з питань Азово-Керченського вре-
гулювання є безкомпромісна позиція російської сторони,
яка не визнає колишній адміністративний кордон між ра-
дянськими республіками УРСР та РРФСР у Керченській
протоці державним кордоном між Україною та Російсь-
кою Федерацією. Наразі переговорний процес з питань
Азово-Керченського врегулювання практично заблокова-
ний, враховуючи той факт, що останні переговори між сто-
ронами з врегулювання зазначеного питання було прове-
дено у березні 2011 року у м. Києві.
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Акцентуємо увагу на тому, що відсутність упродовж
тривалого часу суттєвого прогресу між Україною і Ро-
сією з питань Азово-Керченського врегулювання не
дозволяє належним чином підтримувати режим держав-
ного кордону в акваторії, створює суттєві перешкоди у
процесі впровадження господарської діяльності в ре-
гіоні, а також не дозволяє ефективно протидіяти про-
типравній діяльності та забезпечувати безпеку судно-
плавства в Азово-Керченській акваторії.

Окрім вищезазначеного, відсутність делімітації морсь-
кої ділянки українсько-російського державного кордону
створює передумови до виникнення конфліктних ситуацій
та прикордонних інцидентів, що спричиняють людські
жертви. Так, 17 липня 2013 року в Азовському морі мав
місце прикордонний інцидент за участю українських ри-
балок та екіпажу катера Берегової охорони Прикордон-
ного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю
"Мангуст", внаслідок якого загинуло четверо громадян
України [1]. У подальшому вкрай жорстокі дії російської
сторони по відношенню до пересічних громадян України
викликали великий суспільно-політичний резонанс та ста-
ли каталізатором загострення міждержавних стосунків
України і Російської Федерації у прикордонній сфері.

Аналізуючи динаміку переговорного процесу з пи-
тань Азово-Керченського врегулювання прогнозованим
є подальше зволікання Російської Федерації з прийнят-
тям остаточного рішення з делімітації морського кор-
дону з Україною, а також всіляке блокування перего-
ворного процесу.

Відсутність прогресу з питань Азово-Керченського вре-
гулювання є суттєвим дестабілізуючим фактором у загаль-
ному контексті українсько-російських міждержавних відно-
син. Підтвердженням цього є події, пов'язані із військовою
експансією з боку Російської Федерації частини державної
території України в Автономній Республіці Крим у лютому
— березні 2014 року, що є грубим порушенням усталених
принципів та норм міжнародного права та існуючих міждер-
жавних договорів та угод. Так, російською стороною у су-
переч укладеним міждержавним нормативно-правовим ак-
там здійснено посягання на державний суверенітет та тери-
торіальну цілісність України у Кримській автономії, а також
спровоковано конфліктну ситуацію в регіоні. Зазначені дії
Російської Федерації визнано як безвідповідальні та загар-
бницькі, що не припустимі у ХХI сторіччі і засуджено як світо-
вою спільнотою, такі, і впливовими міжнародними безпе-
ковими структурами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
дослідженню нагальних питань Азово-Керченського вре-
гулювання присвячені роботи дослідників: А.Л. Боднаря,
А.М. Дьогтяря, М.З.Кулика, М.О. Трюхана, В.С.
Сіцінського, Б.Д. Трегубова, Т.О. Цимбалістого та інших
науковців. У своїх наукових працях вони досліджують
теоретичні питання та організаційно-технічні аспекти з
питань Азово-Керченського врегулювання. Однак вони
не висвітлювали проблеми та динаміку переговорного
процесу з питань Азово-Керченського врегулювання.

Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управління
щодо необхідності пошуку нових шляхів та механізмів
у сфері врегулювання питань договірно-правового
оформлення спільного морського кордону між Украї-
ною і Російською Федерацією.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз проблем та перспек-

тив договірно-правового оформлення морської ділянки
державного кордону України та Російської Федерації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання Азово-Керченського врегулювання є

найбільш складним та неврегульованим питанням у при-
кордонній сфері між Україною і Російською Федерацією.
З самого початку набуття державної незалежності, украї-
нською стороною неодноразово ініційовано перед Рос-
ійською Федерацією питання розмежування морських
просторів між державами, однак, російською стороною
упродовж тривалого часу зазначене питання блокувалось
за різних обставин. Позиція російською сторони поляга-
ла у тому, що за часів Радянського Союзу ні якого кордо-
ну в Азово-Керченській акваторії не існувало та не було
встановлено. Однак у 1996 році Росія, змінивши свою по-
передню позицію ігнорування існування адміністративно-
територіального кордону у Керченській протоці, прияла
політичне рішення та погодилась на започаткування пере-
говорного процесу з питань розмежування Азовського
моря, Чорного моря, Керченської протоки, а також роз-
межування континентального шельфу на виключних
(морських) економічних зон України та Російської Феде-
рації у Чорному морі. У подальшому було створено деле-
гації України і Російської Федерації з питань Азово-Кер-
ченського врегулювання, основним завданням яких було
визначено питання щодо проведення делімітації морської
ділянки українсько-російського державного кордону,
підготовку проектів договорів про розмежування Азовсь-
кого і Чорного морів, а також Керченської протоки.

З початку переговорного процесу з питань Азово-
Керченського врегулювання Україна послідовно відсто-
ювала свою позицію, спрямовану на захист національ-
них інтересів в акваторії, стосовно:

1) необхідності встановлення державного кордону
в Азовському та Чорному морях, а також у Керченській
протоці у відповідності до принципів і норм міжнарод-
ного права та рішень Міжнародного Суду ООН з цієї
проблематики;

2) визнання існуючого кордону у Керченській про-
тоці по лінії адміністративно-територіального розподі-
лу між колишніми радянськими республіками УРСР та
РРФСР;

3) забезпечення безпеки судноплавства та впровад-
ження господарської діяльності в Азово-Керченській
акваторії;

4) проведення спільних заходів із протидії протип-
равній діяльності та забезпечення прикордонної безпе-
ки в Азово-Керченській акваторії.

У свою чергу, Російська Федерація у форматі пере-
говорного процесу всіляко намагалась реалізувати власні
політичні амбіції, сутність яких полягала у завуальованих
територіальних претензіях до нашої держави. Так, росій-
ською стороною неодноразово висловлювалась без-
компромісна позиція, що передбачала забезпечення пол-
ітичних, економічних, військових та інших національних
інтересів таким чином, щоб усі глибоководні транспортні
артерії в Азово-Керченській акваторії відійшли Росії.

Найбільші суперечності сторін у форматі переговорно-
го процесу з питань Азово-Керченського врегулювання ви-
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никли навколо встановлення державного кордону в Кер-
ченській протоці, що має протяжність лише 49 кілометрів.
При цьому позиція української сторони полягала у тому, щоб
визнати міжреспубліканський (адміністративний) кордон
між УРСР та РРФСР як державний кордон між Україною та
Росією в Керченській протоці. У свою чергу російська сто-
рона наполегливо ініціювала питання про те, що за часів
Радянського Союзу адміністративний кордон між РРФСР
та УРСР по морю не встановлювався. Відтак, встановлюва-
ти державний кордон у Керченській протоці не має сенсу. У
подальшому, російською стороною було змінено свою по-
передню позицію відносно недоцільності розмежування
морських просторів між Україною і Російською Федерацією
у Керченській протоці. У протокольних рішеннях спільної
українсько-російської комісії з питань Азово-Керченсько-
го врегулювання за різні часи російська сторона пропону-
вала три основних варіанта розмежування спільного дер-
жавного кордону у Керченські протоці.

Перший варіант розмежування, що був найбільш
прийнятний для російської сторони, передбачав вста-
новлення державного кордону по береговій лінії Кер-
ченської протоки, що належить Україні та Росії відпо-
відно, при цьому у самій акваторії протоки пропонува-
лось кордон не встановлювати.

Другий варіант розмежування, за версією російсь-
кої сторони, був спрямований на встановлення у Кер-
ченській протоці морських прибережних зон у межах
яких здійснювався суверенітет України та РФ, решту
частину водного простору пропонувалось використову-
вати спільно на спеціально узгоджених умовах.

Третій варіант передбачав розмежувати протоку по
середині Керч-Єнікальського судноплавного каналу,
тобто зсунути лінію адміністративного кордону у Кер-
ченській протоці в бік України.

У даному форматі переговорного процесу українсь-
ка сторона не погодилась на жодний з трьох російсь-
ких варіантів розмежування спільного державного кор-
дону у Керченській протоці, аргументуючи свою пози-
цію тим, що пропозиції російської сторони є завуальо-
ваними територіальними претензіями та не відповідають
національним інтересам нашої держави.

Не урегульованість питань, що пов'язані із розме-
жуванням Керченської протоки призвела до кризової
ситуації між Україною і Російською Федерацією, що
виникла внаслідок спорудження восени 2003 року дам-
би від Таманського півострова до українського остро-
ву Коса Тузла. Ситуація була доволі небезпечною та
могла спровокувати широкомасштабний прикордонний
конфлікт між Україною і Російською Федерацією.

На думку аналітиків та експертів, основною метою кон-
флікту було вчинення тиску на Україну стосовно делімітації
кордону в Азово-Керченській акваторії [2]. Окрім цього,
спорудження російською стороною зазначеної вище дам-
би стало каталізатором значного погіршення екологічної
ситуації в акваторії, що може спровокувати найближчим
часом серйозну екологічну катастрофу в регіоні.

Установлено, що ситуація навколо острову Коса Тузла
була локалізована лише завдяки досягнутому політичному
компромісу та політичної волі президентів України та Рос-
ійської Федерації, які 24 грудня 2003 року підписали До-
говір між Україною та Російською Федерацією про співро-
бітництво у використанні Азовського моря і Керченської

протоки. Положеннями зазначеного міждержавного нор-
мативно-правового акту визначено, що: "…Азовське море
та Керченська протока є внутрішніми водами України і Рос-
ійської Федерації. Розмежування Азовського моря
здійснюється лінією державного кордону відповідно до
угоди між Сторонами. Врегулювання питань, що пов'язані
з акваторією Керченської протоки, здійснюється за угодою
між Сторонами" [3, ст. 1]. На жаль, на даний час жодна із
угод зазначених у цьому міждержавному нормативно-пра-
вовому акті сторонами не укладена.

Сьогодні російська сторона, в супереч нормам
міжнародного права, у односторонньому порядку, без
погодження з українською стороною, здійснює регулю-
вання руху суден морською адміністрацією російських
портів Темрюк і Кавказ у Керченській протоці. Це при-
зводить до виникнення зустрічних потоків суден, що
неодноразово складало небезпеку судноплавства та
навігаційних подій.

Зазначимо, що українська сторона і надалі намага-
лась здійснити розмежування лінією державного кор-
дону акваторії Керченської протоки. Остання така спро-
ба була здійснена 12 липня 2012 року, де у форматі про-
ведення п'ятого засідання Українсько-Російської
міждержавної комісії Президенти України та Російсь-
кої Федерації, підписали Спільну заяву про делімітацію
морських просторів в Азовському та Чорному морях, а
також у Керченський протоці [4]. Документ передбачає
створення українсько-російської корпорації по спільно-
му використанню Керч-Єнікальського каналу.

Водночас, російська сторона на сьогодні практич-
но заблокувала переговорний процес з питань розме-
жування Керченської протоки, а динаміка попередньо-
го переговорного процесу свідчить про малу вірогідність
врегулювання зазначеного питання за обопільною зго-
дою між сторонами. Делегації України і Російської Фе-
дерації не спромоглись досягти компромісного рішен-
ня та узгодити питання делімітації морських ділянок
спільного державного кордону в Азовському та Чорно-
му морях, а також розмежування континентального
шельфу та виключних (морських) економічних зон
України та Російської Федерації у Чорному морі.

За результатами 36 раундів переговорів з питань Азо-
во-Керченського врегулювання (останній раунд із яких
відбувся у березні 2011 року) офіційні делегації України
та Російської Федерації лише дійшли обопільної згоди з
питань підготовки текстуальних частин проектів договорів
про розмежування Азовського і Чорного морів, за винят-
ком координат точок ліній розмежування акваторій.

Основні суперечності сторін у форматі переговорно-
го процесу полягали у наступному. Що стосується делімі-
тації у Азовському морі, позиція української сторони по-
лягає у тому, що акваторія Азовського моря за радянсь-
ких часів не була розмежована лінією державного кордо-
ну, а тому у відповідності до норм міжнародного права,
акваторія підлягає розмежуванню лінією державного кор-
дону на внутрішні води України та внутрішні води Росії.

Українська сторона відповідно до частини Першої
статті 15 Конвенції ООН з міжнародного морського пра-
ва [5] запропонувала здійснити розмежування акваторії
Азовського моря на підставі методу серединної лінії. У
свою чергу, російська сторона, у форматі перего-
ворного процесу, наполегливо пропонує зсунути у бік
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України зазначену серединну лінію розмежування. Ця
пропозиція є цілком не прийнятною для України, вра-
ховуючи той факт, що на сьогоднішній співвідношення
української і російської частин акваторії Азовського
моря, відповідно, становитиме: 63% до 37% — при роз-
межуванні серединною лінією, або 49% до 51% — за
російським варіантом розмежування.

Зазначимо, що розмежування Чорного моря ро-
сійська сторона також намагається здійснити шляхом
зсування у бік України серединної лінії, яка має бути
основою для побудови лінії державного кордону та лінії
розмежування континентального шельфу та виключних
(морських) економічних зон України та Російської Фе-
дерації у Чорному морі. Така пропозиція російської сто-
рони передбачає зсув лінії розмежування у бік Украї-
ни, що призведе до втрати Україною території та кон-
тинентального шельфу Чорного моря площею близько
750 квадратних кілометрів, у тому числі із родовищами
вуглеводневих. У свою чергу, українська сторона вва-
жає такі наміри російської сторони безпідставними.

Таким чином, переговори з питань Азово-Керченсь-
кого врегулювання засвідчили їх безперспективність
щодо врегулювання зазначеного питання у двосторон-
ньому форматі. Делегації сторін вичерпали всі аргумен-
ти щодо цієї проблематики, не досягнувши обопільної
згоди з жодного із ключових питань делімітації морсь-
ких просторів між Україною і Російською Федерацією.

З метою захисту національних інтересів України в
Азово-Керченській акваторії, вважається за доцільне
новітній українській владі перейти до активних дій шля-
хом звернення до Міжнародного Суду ООН із прохан-
ням визначити лінію морської ділянки державного кор-
дону між Україною і Російською Федерацією. Врегулю-
вання питань щодо розмежування морського кордону
між Україною і Російською Федерацією на основі норм
міжнародного права сприятиме вирішенню низки еко-
номічних і політичних проблем у взаємостосунках двох
країн. Звернення до Міжнародного суду ООН є цілком
закономірним у світовій практиці щодо захисту своїх
національних інтересів на державних кордонах.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що пробле-

ма Азово-Керченського врегулювання є найбільш гострою
проблемою у двосторонніх українсько-російських міждер-
жавних відносинах з прикордонних питань. Переговорний
процес з питань Азово-Керченського врегулювання прак-
тично заблокований. Відсутність суттєвого прогресу між
Україною і Росією з питань Азово-Керченського врегулю-
вання не дозволяє належним чином підтримувати режим
державного кордону в акваторії, створює суттєві перешко-
ди у процесі впровадження господарської діяльності в
регіоні, а також не дозволяє ефективно протидіяти про-
типравній діяльності та забезпечувати безпеку судноплав-
ства в Азово-Керченській акваторії.

Для розв'язання зазначеної проблеми необхідно пе-
рейти до більш активних дій шляхом звернення до Міжна-
родного Суду ООН із проханням визначити лінію морсь-
кої ділянки державного кордону між Україною і Російсь-
кою Федерацією. Це питання є вкрай актуальним, з огля-
ду на події пов'язані із військовою експансією з боку
Російської Федерації частини державної території Украї-

ни в Автономній Республіці Крим у лютому — березні
2014 року. Відсутність договірно-правового оформлен-
ня морської ділянки українсько-російського державно-
го кордону представляє серйозну загрозу національній
безпеці України у політичній, економічній, військовій та
сфері безпеки державного кордону.

Перспективою подальших розвідок даної пробле-
матики, є проведення подальших наукових розробок,
що спрямовані на розв'язання пріоритетного завдання
національної безпеки України щодо проведення делім-
ітації морського кордону з Росією, а також розмежу-
вання континентального шельфу та виключних (морсь-
ких) економічних зон України та Російської Федерації
у Чорному морі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток людського суспільства в усі часи був нероз-

ривно пов'язаний із землею, яка і на сьогодні залишається
основою забезпечення населення планети продуктами хар-
чування і джерелом суспільного багатства. З часу виникнен-
ня приватної власності на землю вона стала товаром, що
зумовило розвиток ринку землі. Відновлення приватної
власності на землю в Україні стало основою для укладання
цивільно-правових угод стосовно земельних ділянок і запо-
чаткування ринку землі. Земля є унікальним товаром, оск-
ільки її ціна з часом зростає.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо поняття та становлення ринку землі час-
то ставало предметом наукових розвідок вітчизняних та за-
рубіжних науковців, серед яких варто виділити В.Я. Месель-
Веселяк, І.Р. Михасюк, Є.Й. Майовець, П.Т. Саблук, В.М. Тре-
гобчук, М.М. Федоров та інші. Більшість науковців тракту-
ють ринок землі як систему організаційно-правових і еко-
номічних відносин, що виникають у процесі перерозподілу
земель та прав на них між суб'єктами цього ринку на основі
конкурентного попиту і пропозиції. Проте це поняття суттє-
во відрізняється від категорії "обіг землі" — сукупності зе-
мельних угод та операцій із землею. До обігу земель відно-
сяться також обмін, дарування та спадкування, оскільки їм
не притаманні такі риси ринку, як попит, пропозиція та кон-
куренція.
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У статті розглянуто питання щодо поняття та становлення ринку землі, досліджено різні підхо-
ди до тлумачення дефініції "ринок землі", адже формування ринку земель сільськогосподарсь-
кого призначення є одним з найбільш дискусійних і заполітизованих питань аграрної політики в
Україні. Вивчено основні функції та завдання ринку землі в сучасних умовах.

The questions on the concept and establishment of a land market, explored different approaches
to the interpretation of the definition of "land market", since the formation of the agricultural land
market is one of the most controversial and politicized issues of agricultural policy in Ukraine. The
basic functions and tasks of the land market in the modern world.

Ключові слова: ринок землі, оренда, земля, купівля-продаж, державне регулювання, товар.
Key words: land market, rent, land, sale, government regulation, product.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є з'ясування сутності дефініції "ри-

нок землі", визначення його функцій та завдань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дуже часто ринок землі трактується як традиційний про-

цес купівлі-продажу, який є реалізацією механізму взаємодії
попиту і пропозиції на землю. Можна зустріти думку про те,
що ринок землі — це засіб перерозподілу земель між їхніми
власниками економічними методами на основі конкурент-
ного попиту і пропозиції, що забезпечує купівлю-продаж
земельних ділянок або прав на них, визначення вартості
землі та визнання її капіталом і товаром, встановлення рівно-
ваги цін на неї в різних регіонах країни, розподіл між конку-
руючими варіантами використання земель та суб'єктів рин-
ку [7, с. 270].

У вітчизняній літературі існують різні погляди щодо
трактування суті ринку землі. Дуже часто науковці тракту-
ють суть ринку землі практично тільки з юридичного погля-
ду. Наприклад, Н.В. Шарафутдінова стверджує, що "з пра-
вової точки зору ринок землі являє собою сукупність сусп-
ільних відносин, що регулюються нормами чинного зако-
нодавства під час здійснення органами державної влади й
місцевого самоврядування перерозподілу земель між їхніми
власниками економічними методами" [3, с. 95].

На думку В. Месель-Веселяк, земля за всіма прави-
лами ринкової економіки повинна бути товаром, тобто ку-
пуватися і продаватися" [12, с. 6]. Повинен функціонува-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

159

ти і ринок землі, оскільки приватна власність на землю
стимулює її ефективне використання, а не врахування
вартості землі спотворює вартість створюваного продук-
ту і не забезпечує нормального процесу відтворення [11,
с. 73].

На думку В. Ярмоленко, ринок землі не націлений на
покращення умов праці і життя землеробів, а виключно на
перерозподіл земельної ренти [8, с. 100]. В. Ярмоленко твер-
дить, що у створенні ринку земельних ресурсів найбільше
зацікавлені міжнародні корпорації та фінансові організації,
а також монопольно-фінансові угруповання, які скупову-
ватимуть земельні ділянки за сприятливих для них економ-
ічних умов, штучно утримуючи при цьому низькі ціни на зем-
лю. На його думку, ринок землі позбавить права власності
на неї тих, хто на ній працює, а створення іпотечних банків
призведе до втрати селянами земельних ділянок. Звичай-
но, значний вплив на ринок землі чинять монопольно-фінан-
сові угруповання та "грошові мішки", які намагатимуться
свідомо утримувати низькі ціни на земельний ресурс і ску-
повувати земельні ділянки за певних сприятливих для них
економічних умов. На наш погляд, можливість такої загро-
зи в Україні об'єктивно потребує посилення ролі держави
щодо регулювання ринку землі. Світовий досвід свідчить,
що за жорсткого регулювання державою земельних відно-
син порушення на земельному ринку зводяться до мінімуму
[9, с. 73].

За визначенням В.М. Трегобчук та Н.М. Скурської, "ри-
нок землі є складним механізмом регулювання земельних
відносин, пов'язаних із суспільними, правовими, соціально-
економічними, екологічними аспектами привласнення, ви-
користання та відтворення земельних ресурсів, розвитком
аграрного виробництва та підвищенням добробуту селян"
[10, с. 18].

На думку А.С. Даниленко, ринок землі — це система
юридичних та економічних відносин, де права володіння,
користування і розпорядження земельними ділянками виз-
начаються цивільним та земельним законодавством і можуть
передаватися між суб'єктами цих відносин без зайвих об-
межень їхніх дій [7, с. 152].

Можна зустріти в науковій літературі і трактування
ринку землі не як реального економічного механізму взає-
модії попиту на землю і пропозиції землі, а як "держав-
но-комерційну структуру" у якій держава відіграє регу-
лятивну роль [1, с. 167]. Регулятивний вплив держави по-
лягає в тому, що вона має регулювати взаємовідносини
між суб'єктами ринкових операцій, але не шляхом адмін-
істративного пресингу, а за рахунок створення правових
норм, які чітко регламентують дії кожного учасника рин-
ку землі [1, с.167].

За визначенням Є. Янушевич, ринок землі, як сфера
товарного обігу — це обмін землі, при якому виникають і
реалізуються відносини, пов'язані з купівлею-продажем,
заставою, формуванням попиту та пропозиції, ціни,
здійсненням ефективної господарської діяльності [4, с. 108].

У ході дослідження дефініції "ринок землі" дослі-
джено, що ринок землі є системою економічних й право-
вих відносин між громадянами, юридичними особами та
державою, що виникають у процесі купівлі-продажу, орен-
ди, іпотеки та обміну землі для здійснення ефективної гос-
подарської діяльності. На земельному ринку купівля-про-
даж землі, оренда, застава й обмін земельних ділянок є
формами ринкових операцій із землею. Зауважимо, що
купівля-продаж земельних ділянок у країнах Заходу не є
основною формою ринкових операцій із землею. Частка
операцій, пов'язаних із купівлею-продажем землі, не пе-
ревищує 3 % від їхньої площі, натомість значно більшу роль
відіграють орендні земельні відносини та іпотека. При цьо-
му 99 % землі купує держава, яка здає потім ці землі в
оренду [11, с. 13].

На основі проведеного дослідження варто визначити
"ринок землі", як механізм регулювання земельних відно-
син, дія якого направлена на ефективне та цільове викорис-
тання земельних ресурсів.

Відповідно ринок землі виконує в економіці два основні
завдання:

1. Забезпечує реалізацію принципу раціонального й
ефективного використання землі, отримання максимальної
віддачі з кожної одиниці земельної площі за мінімальних
затрат.

2. Формує відношення до землі як до особливої цінності,
сприяє збереженню земель і підвищенню їх родючості. Це
завдання ринок може виконувати за умови активної ролі
держави, яка забезпечує охорону земель як найважливішо-
го природного ресурсу, створює правові, економічні й орга-
нізаційно-технологічні умови для відтворення і підвищення
родючості земель [14].

Головними аспектами формування земельного ринку є:
— удосконалення існуючої законодавчої та норматив-

но-правової бази та прийняття нових законопроектів,які
створять передумови становлення прозорого ринку землі;

— наявність земель для продажу або надання в орен-
ду;

— наявність платоспроможного попиту на землю;
— створення такої методики ціноутворення, яка врахо-

вувала б усі чинники, що визначають її вартість;
— розвинена система державного регулювання ринку

землі на місцевому, регіональному та національному рівнях;
— наявність відповідної ринкової інфраструктури;
— створення відповідної системи державної підтримки

виробників товарної сільськогосподарської продукції, умов
для функціонування та розвитку іпотеки;

— встановлення відповідних екологічних та технологі-
чних умов з метою забезпечення вимог щодо ефективного
використання земельних ділянок;

— створення ефективного організаційно-правового
механізму оформлення угод;

— поява соціально-економічної мотивації виходу на
земельний ринок продавців земельних ділянок тощо [11, с.
76].

Найбільш повно сутність ринку землі розкривається у
виконуваних ним функціях:

1) регулювання, яка полягає у тому, що ринок землі при-
водить у відповідність платоспроможний попит пропозиції
землі за допомогою механізму цін, визначає напрями пере-
розподілу земель між аграрною сферою та іншими галузя-
ми економіки;

2) стимулювання, що проявляється у спонуканні ринком
землекористувачів до зниження витрат виробництва про-
дукції за рахунок здійснення додаткових капіталовкладень,
спрямованих на покращення якості землі;

3) розподілу, що забезпечує перерозподіл доходів ок-
ремих землевласників за допомогою механізму цін і зумов-
лює соціальне розшарування суспільства за доходами;

4) контролю над привласненням земель, скороченням
витрат на придбання земельних ділянок;

5) ціноутворення, яка проявляється в процесі здійснення
ринкових операцій із землею тоді, коли на основі збалансу-
вання попиту і пропозиції землі здійснюється остаточне виз-
начення ціни землі;

6) інформування, що забезпечує інформацією продавців
і покупців земельних ділянок про попит, пропозицію та ціни
на землю, дає змогу суб'єктам ринку порівняти своє стано-
вище з конкурентами;

7) інтеграції, яка полягає в тому, що ринок землі об'єд-
нує усіх його учасників в одне ціле, що сприяє формуванню
єдиного економічного простору у сфері земельних ресурсів
як на рівні окремої держави, так і на наддержавному рівні
[14].
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ВИСНОВКИ
Ринок землі є одним із пріоритетних ринків Украї-

ни. Світова фінансова криза істотно вплинула на подаль-
ший розвиток земельного ринку в Україні. В той же час
інвестиційна привабливість земельного ринку в Україні
залишається на високому рівні. Формування цивілізова-
ного та прозорого ринку землі є дуже складним, посту-
повим і тривалим процесом. Ефективне функціонування
ринку землі передбачає всебічний контроль з боку дер-
жави, яка повинна регулювати перерозподіл земель,
встановлювати розміри приватного землеволодіння,
контролювати використання земель за цільовим призна-
ченням.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практично всі регіони України володіють ве-

личезною і різноманітною історико-культурною
спадщиною, яка потребує належного рівня утри-
мання та використання. Це, передусім, нерухомі
пам'ятки — археології, історії, архітектури, місто-
будування, монументального мистецтва, науки і
техніки, в яких зафіксовані важливі події в історії
держави, окремого регіону, міста, села, конкрет-
ної людини. Станом на 01.01.2012 на державному
обліку України за даними Держкомстату України
перебуває 144831 пам'ятка культурної спадщини,
що більше, ніж у Росії та Польщі разом. У тому
числі за видами: археології 71214, історії — 52544,
монументального мистецтва — 2806, архітектури
— 17934, містобудування — 3, садово-паркового
мистецтва — 308, ландшафтні — 5, науки і техніки
— 17. Із загальної кількості пам'яток — 3005 на-
ціонального і 141826 — місцевого значення [2, с.
7]. При цьому в Україні 401 місто має статус істо-
ричного. Створені та діють 63 державні історико-

культурні заповідники, з яких 25 віднесено до сфе-
ри управління Мінкультури, з них 19 — націо-
нальні. Водночас шість найменувань (7 визначних
пам'яток України) рішенням Міжнародного Комі-
тету ЮНЕСКО зі збереження всесвітньої культур-
ної та природної спадщини включені до Списку
всесвітньої спадщини.

Разом з тим, на сьогодні в Україні у сфері збере-
ження культурної спадщини існує низка проблем, се-
ред яких найбільш серйозною є недостатній рівень
фінансування ремонтно-реставраційних робіт, через
що останні проводяться лише на об'єктах пріоритет-
ного значення, тоді як близько або понад половини
об'єктів культурної спадщини залишаються в хроні-
чно незадовільному або й аварійному технічному
стані [7].

У сучасних умовах успішний розвиток складних
соціально-економічних адміністративно-територіаль-
них систем країни, якими є регіони, їх перспективи у
майбутньому, значною мірою визначаються поточни-
ми інвестиціями в історико-культурну спадщину. До
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вагомих проблем збереження якої варто віднести не-
належний рівень бюджетного забезпечення та неви-
соку обізнаність культурними пам'ятками як в Ук-
раїні, так і за кордоном, що веде за собою низький
рівень благодійництва та меценатства. Адже навіть за
умови найсприятливіших економічних показників та
максимально можливого бюджетного забезпечення
держава, як свідчить світовий досвід, не може само-
стійно покривати всі витрати, необхідні для належ-
ного утримання історико-культурної спадщини.

Випадки виділення окремими бізнесменами,
фінансово-промисловими групами та підприємствами
відповідних сум на збереження чи відновлення
об'єктів історико-культурної спадщини в Україні сьо-
годні, як і раніше, мають переважно поодинокий ха-
рактер.

Важливість інвестування у розвиток культури ре-
гіонів України зумовлена тим, що в сучасному світі
саме культурна сфера стає одним із головних фак-
торів, який сприяє формуванню належної якості інно-
ваційного та інтелектуального потенціалу нації з ура-
хуванням вимог сьогодення.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій
свідчить, що питанням комплексного системного
підходу до організації охорони і збереження істори-
ко-культурної спадщини, ролі державних інституцій
та громадських організацій у вирішенні актуальних
питань, комплексного захисту культурної спадщини
присвячені колективні та індивідуальні праці таких
науковців, як В. Горбика, В. Даниленка, Г. Денисен-
ко, Т. Катаргіної, С. Кота, Е. Піскової, Г. Рудого,
Л. Федорової та інших дослідників. Проблеми удос-
коналення механізмів державного управління охоро-
ною культурної спадщини розкрили дослідники:
В. Дорофієнко, В. Гуляєв, Н. Ковпаненко, Е. Левиць-
ка, Т. Левкун, О. Манаєв, О. Малишева, І. Осипенко,
О. Присяжнюк, О. Поважний, Є. Сердюк, Ю. Стрілен-
ко, О. Усенко, І. Черніна та ін.

Проте мало дослідженими залишаються питання
фінансово-інвестиційної підтримки реалізації дер-
жавної політики у сфері збереження та охорони істо-
рико-культурної спадщини та пам'яток архітектури
на рівні регіонів, що є надзвичайно важливим в умо-
вах сталого розвитку.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження пропонованої

публікації є аналіз фінансово-інвестиційних заходів
по забезпеченню сфери охорони історико-культур-
ної спадщини та пам'яток архітектури на регіональ-
ному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На території регіонів розташовані видатні спору-

ди, комплекси історичної забудови, а також етног-
рафічні, і культурні та археологічні об'єкти, що вхо-
дять до регіональних скарбниць та є вагомою части-
ною національного культурного надбання. З цієї при-
чини культурне середовище поступово стає визна-
чальним чинником та одним із ключових напрямів дер-
жавної політики, за яким оцінюється наша країна на
європейському та світовому рівні.

Головною метою регіональної політики в сфері
охорони історико-культурної спадщини та пам'я-
ток архітектури є створення умов не лише для її
організаційно-правового, а й для фінансово-інвес-
тиційного забезпечення в інтересах динамічного
соціально-економічного, культурного та духовно-
го розвитку регіонів.

У ст. 90 (п. 5 ч.1) Бюджетного кодексу України, де
йдеться про видатки на культуру та мистецтво, що
враховуються при розрахунку міжбюджетних транс-

фертів, не передбачено витрати на охорону культур-
ної спадщини, що спричиняє постійне недофінансу-
вання цієї галузі [1].

Тому сьогодні органам публічної влади необхі-
дно запровадити методологічні підходи та методи-
ки визначення міжбюджетних трансфертів щодо
витрат на охорону культурної спадщини між дер-
жавним і місцевими бюджетами. На практиці при
формуванні місцевих бюджетів кошти на охорону
культурної спадщини передбачаються за рахунок
частини доходів, які залишаються у їх розпоряд-
женні, тобто за залишковим принципом фінансу-
вання [5].

Так, у Державному бюджеті України було зазна-
чено, що прогнозний обсяг видатків місцевих бюд-
жетів на культуру і мистецтво, який враховується при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014
рік, мав складати 8 285,1 млн грн., що перевищував
обсяг видатків 2013 року (7 691,7 млн грн.) на 593,4
млн грн. або на 7,7 %. Проте, відповідно до Закону
України №1165-VII "Про внесення змін до Закону
України "Про державний бюджет України на 2014
рік", здійснено секвестр держбюджету і цей обсяг
видатків було скорочено на "культуру і мистецтво" на
7,2% з 8,3 млрд грн. до 7,7 млрд грн. [6] Зокрема на
бюджетну програму Міністерства культури України
1801490 — "Збереження історико-культурної та арх-
ітектурної спадщини в заповідниках, здійснення за-
ходів з охорони культурної спадщини, паспортизація,
інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і
пам'яток культурної спадщини" передбачалось фінан-
сування обсягом майже 249 млн грн., але після секве-
стру бюджету заплановані видатки склали — 234483,8
млн грн., що на 22 млн грн. менше ніж у 2013 році (табл.
1)  [4].

Бюджетні видатки є відображенням спромож-
ності Міністерства культури України лобіювати
інтереси культури. Водночас видатки, передбачені
Законом України "Про Державний бюджет Украї-
ни на 2014 рік" не забезпечують у повному обсязі
потреби галузі.

Відповідно культурні інституції чекає досить
непростий рік. Не врегульованість фінансово-еко-
номічних проблем галузі, не дає відповідей на ба-
гато запитань та передбачає вирішення проблем
шляхом затвердження нових фінансових норма-
тивів, і внесення відповідних змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149
"Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів" [3] у частині доповнення п. 37 "Фор-
мули розподілу обсягу міжбюджетних транс-
фертів (дотацій вирівнювання та коштів, що пере-
даються до державного бюджету) між державним
та місцевими бюджетами", при визначенні фінан-
сових нормативів бюджетного забезпечення ви-
датків на утримання, ремонт і реставрацію пам'я-
ток (архітектури і монументального мистецтва та
археологічних) через запровадження коригуючи
коефіцієнтів, що відображають відмінності між ре-
гіонами (адміністративно-територіальними одини-
цями) (1).

Відповідно формулу пропонується викласти у
такій редакції:

Vhtgi=Harcl*Niarcl+Harct*Niarct (1),
де Vhtgi — обсяг видатків бюджету адміністратив-

но-територіальної одиниці, на території якої розта-
шовані пам'ятки, які не належать Hаціональним му-
зеям чи заповідникам, на утримання, ремонт і рестав-
рацію цих пам'яток;

Harcl — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання пам'ятки археології на
рівні регіону;
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Harct — фінансовий норматив бюджетного забез-
печення видатків на утримання, ремонт і реставрацію
пам'ятки архітектури чи монументального мистецтва
на рівні регіону;

Niarcl — чисельність археологічних пам'яток в ад-
міністративно-територіальній одиниці, які не входять
до Національних музеїв чи заповідників;

Niarct — чисельність пам'яток архітектури чи мо-
нументального мистецтва в адміністративно-терито-
ріальній одиниці, які не входять до Національних му-
зеїв чи заповідників.

Недостатній рівень фінансування робіт спря-
мованих на утримання, ремонт, реставрацію знач-
ної кількості об'єктів культурної спадщини в регі-
онах України призводить до ризику втрати ними
їх естетичного вигляду та цінності. Тому збере-
ження історико-культурної спадщини та пам'яток
архітектури регіонів потребує значних капіталов-
кладень, для надходження яких необхідне прове-
дення відповідної фінансово-економічної політи-
ки. Як результат, у регіонах держави розробля-
ються регіональні програми з узгодженими регіо-
нальними планами заходів щодо розбудови сфери
охорони культурної спадщини. При цьому до ос-
новних пріоритетних напрямів регіональної пол-
ітики з організації фінансово-інвестиційного за-
безпечення у сфері охорони історико-культурної
спадщини та пам'яток архітектури варто віднести
[5]:

— забезпечення подальшого реформування прав
власності на нерухомі пам'ятки відповідно до чинно-
го законодавства та остаточне правове оформлення
цих прав;

— розробку першочергових фінансово-еконо-
мічних заходів по збереженню найбільш цінних па-
м'яток регіонів на основі поєднання можливостей
бюджетів різних рівнів, внутрішнього фінансово-
економічного потенціалу нерухомих пам'яток,
приватних коштів власників та користувачів по за-
безпеченню схоронності, ремонту та реставрації
нерухомих пам'яток;

— розробку та реалізацію інвестиційних програм
та проектів щодо реабілітації та реставрації ареалів
історичних населених місць регіонів та окремих па-
м'яток.

Проаналізуємо кожен із цих напрямів більш
детально. Першим напрямом реалізації фінансо-
во-економічної політики передбачається органі-
зація більш ефективного використання приватних
коштів власників пам'яток. Законом України "Про

охорону культурної спадщини" передбачається,
що власники та користувачі нерухомих пам'яток
несуть повну фінансову відповідальність щодо
забезпечення належного технічного стану пам'я-
ток, проведення відповідних ремонтно-реставра-
ційних робіт, належного їх використання. Зако-
ном передбачені відповідні обмеження прав воло-
діння та користування пам'ятками. Враховуючи
вимоги закону, ці обмеження потребують офор-
млення відповідними нормативно-правовими ак-
тами, до яких віднесені охоронні договори. Крім
то го , в ідчуження будь -якої  па м' ят ки буде
здійснюватися лише при наявності відповідного
дозволу органів охорони культурної спадщини.

Для упорядкування адміністративно-правових
процедур на відчуження пам'яток необхідно:

— за короткий термін провести повну історико-
культурну інвентаризацію пам'яток;

— передати до центрального органу охорони па-
м'яток на затвердження проект Державного реєст-
ру нерухомих пам'яток по регіонах;

— забезпечити передачу матеріалів Державного
реєстру до установ технічної інвентаризації нерухо-
мості та органів юстиції регіонів;

— відпрацювати механізм взаємовідносин та адм-
іністративні процедури між органами охорони куль-
турної спадщини, установами технічної інвентари-
зації та органами юстиції (нотаріати).

Другим напрямом фінансово-економічної полі-
тики є розробка інвестиційних програм, до яких, на-
самперед, відносяться:

— програми ефективного використання зе-
мельних ресурсів у забудові історичних центрів
міст на основі реконструкції та регенерації істо-
ричних кварталів;

— програми модернізації та реконструкції в істо-
ричних ареалах населених місць системи торгівельно-
го обслуговування, бізнесу та відпочинку;

— програми розвитку в регіоні історичного туриз-
му та ін.

Розробка зазначених програм має реальні пере-
думови, які визначаються стихійним розвитком
інвестиційних процесів саме в зазначених сферах.

Третім напрямом фінансово-інвестиційної діяль-
ності є залучення бюджетних та спеціальних коштів
на здійснення першочергових протиаварійних та ре-
монтно-реставраційних робіт на пам'ятках, які ма-
ють велику історичну та художню цінність і викори-
стовуються у соціально-культурній сфері. До таких
об'єктів належать пам'ятки національного значення,
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Таблиця 1. Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2014 рік", млн грн.
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в яких розташовані театральні, музейні установи,
навчальні та просвітні заклади.

Для здійснення цього напряму необхідно:
— забезпечити включення до програм соціально-

економічного розвитку регіонів та історичних насе-
лених місць відповідних планів бюджетного фінансу-
вання ремонтно-реставраційних робіт на збалансо-
ваній основі;

— утворення при бюджетах спеціального фонду
охорони культурної спадщини, в якому зосереджу-
ватимуться спеціальні кошти на фінансування охо-
рони культурної спадщини згідно із Законом Украї-
ни "Про охорону культурної спадщини".

Головними особливостями даного процесу є те,
що бюджети різних рівнів повинні нести спільні фінан-
сові навантаження по конкретних об'єктах, які є істо-
ричними та культурними здобутками країни, регіону,
міста на основі поєднання можливостей цих бюд-
жетів, внутрішнього фінансово-економічного потен-
ціалу нерухомих пам'яток, приватних коштів влас-
ників та користувачів по забезпеченню схоронності,

ремонту та реставрації нерухомих пам'яток. Для по-
вноцінного вирішення цих питань необхідна коорди-
нація роботи органів виконавчої влади на регіональ-
ному й субрегіональному рівнях та на рівні органів
місцевого самоврядування.

Джерелами наповнення фонду охорони культур-
ної спадщини є:

— цільові видатки з місцевих бюджетів на заходи
з охорони культурної спадщини, які відповідно до
рішень обласних, районних, сільських, селищних та
міських рад спрямовані на реалізацію регіональних та
місцевих програм охорони історико-культурної спад-
щини та пам'яток архітектури;

— кошти, одержані від оплати за розміщення рек-
лами на об'єктах, що перебувають у комунальній влас-
ності — на пам'ятках місцевого значення, в межах зон
охорони таких пам'яток, а також від плати за вико-
ристання місцевої символіки (герба міста або іншого
населеного пункту України, назви чи зображення ар-
хітектурних, історичних пам'яток) у населених пунк-
тах регіонів;

Рис. 1. Схема фінансово-інвестиційного забезпечення сфери охорони
культурної спадщини на рівні регіону
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— 50% коштів, одержаних внаслідок застосуван-
ня фінансових стягнень за порушення юридичними
особами законодавства про охорону культурної спад-
щини відповідно до статей 44, 45 Закону України "Про
охорону культурної спадщини";

— кошти, одержані внаслідок відшкодування шко-
ди, завданої пам'яткам згідно з с. 47. Закону України
"Про охорону культурної спадщини";

— кошти, одержані від туристичного збору згідно
із Податковим кодексом України;

— кошти благодійних внесків та пожертвувань,
у тому числі валютні, на охорону культурної спад-
щини та інші джерела, не заборонені чинним зако-
нодавством.

Спеціальні кошти фонду охорони культурної спад-
щини використовуються виключно на заходи, передба-
чені відповідними статтями Закону України "Про охо-
рону культурної спадщини". Принциповим питанням, з
урахуванням різних джерел фінансування заходів по
охороні культурної спадщини та різних інтересів влас-
ників пам'яток, є питання узгодження та збалансова-
ності фінансово-інвестиційних заходів. Для забезпечен-
ня такої узгодженості необхідно розробити відповідні
процедури узгодження за участю органів публічної вла-
ди, їх відповідних структурних підрозділів (управлінь/
відділів) та регіональної консультативної ради з питань
охорони об'єктів культурної спадщини.

Представлена на (рис. 1.) схема фінансово-інвес-
тиційного забезпечення сфери охорони культурної
спадщини на рівні регіону репрезентує систему взає-
мовідносин органів публічної влади різних рівнів,
суб'єктів підприємницької діяльності у процесі гос-
подарської діяльності з питань пошуку фінансових
джерел, формування кошиків для фінансування сфе-
ри охорони культурної спадщини, перерозподілу до-
ходів бюджетів усіх рівнів з метою збереження істо-
рико-культурного надбання країни.

Отже, успішність державних заходів із підтримки
галузі культури в регіонах України залежить від інстру-
ментарію для їх самостійного розвитку та можливості
створювати новий власний образ, привабливість, кон-
курентоздатність, але це може відбутися лише за умови
самостійного формування місцевих бюджетів розвит-
ку, використання потенціалу приватного спонсорства і
меценатства та інших можливості залучення інвестицій
для творення привабливості територій. Проведений
аналіз надходжень та витрат на охорону культурної
спадщини засвідчив обмежений рівень її фінансування,
що ставить під загрозу виконання регіональних програм
із паспортизації та збереження об'єктів історико-куль-
турної спадщини та пам'яток архітектури.

Вирішення даної проблеми потребує мобілізації
додаткових коштів, до яких належать власні кошти
суб'єктів підприємницької діяльності (прибуток,
амортизаційні відрахування тощо), кредитні та інвес-
тиційні ресурси, а також інші джерела фінансування
(благодійні, спонсорські внески).

При цьому необхідно внести пропозиції щодо змін
та доповнень до законодавчого забезпечення націо-
нальних та регіональних програм із збереження куль-
турної спадщини, які полягають у перерозподілі час-
тини видатків на фінансування заходів із охорони па-
м'яток. Відповідно наступним етапом у цій сфері має
бути аналіз динаміки надходжень коштів на охорону
культурної спадщини.

Тому дослідження питань узгодження та збалан-
сованості фінансово-інвестиційних заходів по забез-
печенню сфери охорони історико-культурної спад-
щини та пам'яток архітектури на рівні регіону потре-
бує подальшої систематизації, уточнення, вироблен-
ня методик із забезпечення планування бюджетних
надходжень загального та спеціального фондів, які
відкривають шлях до оптимального перерозподілу

податкових надходжень від використання кредитних
та інвестиційних ресурсів на фінансування заходів у
відповідній сфері.
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THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE MODEL OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE
OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення моделі державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголо-
шено, що модель державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей
та поглядів розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони,
визначених Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем
України, Воєнною доктриною України. Доведено, що головною метою моделі державного уп-
равління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони Украї-
ни є визначення комплексу стратегічних положень реалізації єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборо-
ни. Обгрунтовано, принципи та механізми реалізації моделі державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

The article considers actual issues on development of the model of state management in the sphere
of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the model of
state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of
Ukraine specifies the basic ways of realization of conceptual ideas and perspectives of development
of civil democratic control over the security sector and defense defined by the national security
Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military doctrine of Ukraine. It is
proved that the main purpose of the model of state management in the sphere of civil democratic
control over the security sector and defense of Ukraine is the definition of a complex of strategic
provisions of the implementation of unified state policy in the sphere of organization and
implementation of democratic civil control over the security sector and defense. Justified, principles
and mechanisms of realization of model of state management in the sphere of civil democratic control
over the security sector and defense of Ukraine.

Ключові слова: державне управління, демократичний цивільний контроль, модель, принципи реалізації,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах російської агресії проти України

перед нашою державою постало складне завдання ство-
рення і розбудови сучасного безпекового і оборонного
сектору держави.

Сьогодні можна впевнено констатувати, що з трансфор-
мацією Збройних Сил України розпочався масштабний про-
цес реформування сектору безпеки і оборони, включаючи си-
стему органів внутрішніх справ та інших силових структур,
які виконують специфічні завдання із забезпечення безпеки
держави.

Зазначено, що одним із основних напрямів реформу-
вання сектору безпеки та оборони України є посилення
демократичного цивільного контролю за діяльністю си-
лових структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Побудова моделі державного управління у сфері де-

мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони в Україні ще не стала об'єктом спеціальних
наукових досліджень в галузі науки "Державне управлі-
ння", хоча на даний час можна констатувати лише спро-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

167

би деяких дослідників, експертів та авторів, які розгля-
дали окремі її аспекти. Зокрема, у цьому напрямі заслу-
говують на увагу наукові розробки В.П. Горбуліна,
В.Т. Білоуса, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Качинсь-
кого, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая.

Таким чином, на сьогодні в теорії державного управ-
ління залишається проблемним, актуальним і малодослі-
дженим питання розвитку державного управління у сфері
демократичного цивільного контролю над сектором без-
пеки і оборони України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробити модель державного управ-

ління у сфері демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При проведенні попередніх досліджень, нами ви-

значено, що державне управління у сфері демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України — це організована сукупність державних органів,
посадових осіб та інститутів громадянського суспільства,
об'єднаних єдиними цілями та завданнями щодо забезпе-
чення неухильного дотримання законності й відкритості
в діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони
держави, сприяння їхній ефективній діяльності й вико-
нання покладених на них функцій, зміцнення державної
та військової дисципліни, які здійснюють узгоджену
діяльність у межах чинного законодавства України.

Основними принципами державного управління у
сфері демократичного цивільного контролю над сектором
безпеки і оборони України є:

— законність, демократичність, відкритість і про-
зорість. Дотримання цього принципу забезпечується шля-

хом безумовного виконання ус-
іма органами державної влади
України міжнародних та націо-
нальних нормативно-правових
актів з питань дотримання за-
конності, забезпечення охорони
правопорядку, інтересів сусп-
ільства, прав і свобод громадян;

— об'єктивність контролю.
Дотримання цього принципу
дає змогу реально оцінити си-
туацію, що склалася у сфері уп-
равлінської діяльності сектору
безпеки і оборони, зіставити її
із завданнями і визначити по-
требу втручання з боку відпов-
ідних державних органів та
інституцій громадянського сус-
пільства;

— дієвість контролю. Прин-
цип полягає в реальному усуненні
наслідків, порушень чинного за-
конодавства, прийнятих норм і
правил. Контроль включає не
тільки виявлення допущених по-
рушень у структурах сектору без-
пеки і оборони, й глибокий аналіз
причин їх появи, настання мож-
ливих наслідків, а також включен-
ня оптимальних механізмів захи-
сту;

— принцип гласності.
Принцип спрямований на під-
вищення ефективності управл-
іння сектором безпеки і оборо-
ни України і включає: широке
висвітлення механізмів діяль-
ності органів державного уп-
равління щодо виведення струк-
тур сектору безпеки і оборони
із кризового стану; аналіз
відповідності чинної норматив-
но-правової бази наявним цив-
ільно-військовим відносинам у
сфері державного управління
національною безпекою; роз-

робку державних програм і забезпечення їх виконання;
забезпечення результативності органів управління різних
рівнів та посадових осіб;

— принцип систематичності та регулярності. Прин-
цип забезпечує належний порядок і дисципліну в роботі
контролюючих органів та підконтрольних суб'єктів. Сис-
тематичне проведення демократичного цивільного конт-
ролю дає змогу комплексно орієнтуватися в сфері управ-
ління сектором безпеки і оборони, виявити недоліки в уп-
равлінській діяльності, здійснити пошук резервів, запоб-
ігти появі негативних наслідків;

— деполітизації та деідеологізації контролю. Прин-
цип не допускає членство в політичних партіях праців-
ників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, є
запорукою об'єктивності та неупередженості у процесі
діяльності сектору безпеки і оборони, а також превентив-
ним фактором у недопущенні абсолютного домінування
певної політичної сили у спосіб лобіювання її інтересів у
безпековій та оборонній сфері держави.

Для ефективної реалізації зазначених принципів дер-
жавного управління у сфері демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони України необ-
хідно застосувати організаційні, правові, економічні,
військові (правоохоронні) та соціальні механізми.

Організаційні механізми передбачають:
— створення на національному рівні ефективної сис-

теми державного управління у сфері демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни;

— формування єдиної державної політики у сфері
організації і здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю силових структур держави;

— розроблення Концепції залучення громадськості
до здійснення демократичного цивільного контролю за
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Рис. 1. Модель державного управління у сфері демократичного цивільного
контролю

над сектором безпеки і оборони України
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діяльністю структур сектору безпеки і оборони України;
— розроблення Національної стратегії розвитку де-

мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони України та реалізація її засад у державних
та регіональних цільових програмах;

— координацію та взаємодію всіх державних інсти-
туцій і громадськості, що мають компетенцію у безпековій
та оборонній сфері;

— реформування безпекового і оборонного сектору
держави;

— розбудову демократичних цивільно-військових
відносин в українському суспільстві.

Правові механізми передбачають:
— законодавче закріплення основних параметрів і

характеристик суб'єктів сектору безпеки і оборони Ук-
раїни відповідно до покладених на них функцій і завдань;

— удосконалення національного законодавства щодо
демократичного цивільного контролю за діяльністю сек-
тору безпеки і оборони України;

— вдосконалення структури й уточнення функцій
суб'єктів системи демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони України (Президента
України, Верховної Ради України, громадськості та ін.);

— чітке визначення сфер відповідальності між су-
б'єктами здійснення демократичного цивільного контро-
лю над сектором безпеки і оборони України;

— адаптацію законодавства України у сфері демо-
кратичного цивільного контролю над сектором безпеки і
оборони до вимог законодавства Європейського Союзу.

Економічні механізми передбачають:
— введення послідовного ряду управлінських заходів

щодо вдосконалення бюджетного контролю над секто-
ром безпеки і оборони;

— перевірку законності та ефективності використан-
ня бюджетних коштів на сектор безпеки і оборони;

— встановлення доцільності й раціональності вико-
ристання оборонних бюджетних фондів;

— визначення законності і обгрунтованості ви-
трачання фінансових коштів на закупівлю основних видів
озброєння і техніки;

— окреме фінансування заходів, як за рахунок дер-
жавного бюджету, так із залученням позабюджетних
інвестицій;

— створення недержавного фонду для фінансування
наукових розробок у сфері розвитку демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони Ук-
раїни.

Військові (правоохоронні) механізми передбачають:
— організацію внутрішнього життя в структурах сек-

тору безпеки і оборони, що регламентується особливими
правилами (законами, статутами);

— забезпечення підвищення рівня життя і добробуту
військовослужбовців та правоохоронців;

— підтримку на належному рівні мобілізаційної го-
товності та боєготовності Збройних Сил України;

— забезпечення достовірної інформації з різних пи-
тань життєдіяльності безпекового та оборонного секто-
ру держави;

— забезпечення прозорого призначення управлінсь-
ких кадрів стратегічного рівня;

— забезпечення належної організації життєдіяль-
ності сектору безпеки і оборони в умовах глибоких транс-
формацій у всіх сферах суспільного та політичного жит-
тя України.

Соціальні механізми передбачають:
— визначення законодавством України обов'язкових

вимог до регуляторного і інформаційного забезпечення
організації і здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю силових структур держави;

— упровадження сучасних технологій інформацій-
ної присутності щодо інформування громадських інсти-
туцій про діяльність структур сектору безпеки і оборо-
ни;

— вжиття комплексних державно-управлінських за-
ходів з метою розвитку демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони;

— удосконалення загальнодержавної системи демок-
ратичного цивільного контролю щодо створення умов для
відкритості та прозорості функціонування структур сек-
тору безпеки і оборони;

— розроблення та впровадження в практику науко-
во-обгрунтованих критеріїв і методик поетапної об'єк-
тивної оцінки результатів функціонування діяльності всіх
структур сектору безпеки і оборони;

— гармонізацію цивільно-військових відносин у
суспільстві;

— підвищення рівня довіри громадян до силових
структур держави.

Отже, в результаті визначення поняття, принципів та
механізмів реалізації державного управління у сфері де-
мократичного цивільного контролю над сектором безпе-
ки і оборони України нами запропоновано і отримано
модель державного управління у сфері демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України (рис. 1), яка конкретизує основні шляхи реалі-
зації концептуальних ідей та поглядів розвитку демокра-
тичного цивільного контролю над сектором безпеки і обо-
рони, визначених Стратегією національної безпеки Ук-
раїни [1], Стратегічним оборонним бюлетенем України
[2], Воєнною доктриною України [3]. Головною метою
моделі державного управління у сфері демократичного
цивільного контролю над сектором безпеки і оборони
України є визначення комплексу стратегічних положень
реалізації єдиної державної політики у сфері організації
і здійснення демократичного цивільного контролю над
сектором безпеки і оборони.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сутність розробленої моделі держав-

ного управління у сфері демократичного цивільного кон-
тролю над сектором безпеки і оборони України полягає
у створенні ефективних державно-управлінських ме-
ханізмів, що гарантовано забезпечить реалізацію дер-
жавної політики національної безпеки у сфері органі-
зації і здійснення демократичного цивільного контролю
над сектором безпеки і оборони, спрямованих на вико-
нання державно-управлінських завдань щодо забезпе-
чення неухильного дотримання законності й відкритості
в діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони
держави, сприяння їхній ефективній діяльності й вико-
нання покладених на них функцій, зміцнення держав-
ної та військової дисципліни, що дасть можливість вдос-
коналити цивільно-військові відносини у суспільстві та
підвищити рівень довіри до силового сегменту держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблематики
є, на наш погляд, вивчення кращого європейського досвіду
щодо розвитку державного управління у сфері демократич-
ного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.
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У статті розглянуто основні методологічні положення щодо формування державної військово-тех-
нічної політики. Вдосконалення військово-технічної політики знаходиться в площині удосконалення
методологічних основ її формування, які охоплюють сукупність понять (категорій), принципів, суд-
жень, методик. Місце ВТП визначається аналізом її діалектичних зв'язків з іншими компонентами
єдиної державної політики та впливу на складові національної безпеки (воєнну, політичну, інформа-
ційну, соціальну, економічну тощо). У даній статті досліджено вплив військово-технічної політики
складові національної безпеки та детально розглянуто її вплив на безпеку держави її воєнної скла-
дової. Ця складова вирішальним чином залежить від кількісно-якісного складу озброєння та військової
техніки, військових формувань воєнної організації держави, насамперед, Збройних Сил України.

In the article the main methodological position in relation of formation of state military-technical policy
are considered. Perfection of military-technical policy is inplane improvement of methodological bases its
forming, that embrace totality of concepts (categories), principles, judgements, methodologies. Location
of military-technical policy is determined by the analysis of its dialectical connections with other components
of single public policy and influence on the constituents of national security (military, political, informative,
social, economic and etc). In this article the influence of military-technical policy is investigational
constituents of national security and in detail her influence is considered on safety of the state of its military
constituent. This constituent depends decision character on in-quality composition of armament and military
technique, soldiery forming of military organization of the state, first of all, Armed Forces of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Необхідність реформування воєнної організації
держави, оснащення національним оборонно-промис-
ловим комплексом Збройних Сил України (ЗС) озб-
роєнням та військовою технікою, потребують підви-
щення ефективності військово-технічної політики
(ВТП), підсилення ролі останньої є необхідною умо-
вою у забезпеченні національної безпеки держави.
Без досконалого технічного оснащення військових
формувань воєнна організація держави не зможе ус-
пішно та у повному обсязі виконувати завдання за
призначенням [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз попередніх досліджень та публікацій з про-

блем воєнно-технічної політики свідчить про те, що
провідні вчені такі, як Зубарєв В., Смірнов В., Лапиц-
кий С., Нор П., Богданович В., Кутовий О., Свергунов
О., Химченко C. та інші досліджували окремі аспекти
даної проблематики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У даній статті автор робить спробу систематизу-
вати матеріал та сформувати основні методологічні
положення щодо формування державної військово-
технічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Вдосконалення ВТП знаходиться в площині удос-
коналення методологічних основ її формування, які
можуть охоплювати сукупність понять (категорій),
принципів, суджень, методик та інших прийомів (спо-
собів, процедур), спроможних знайти відповіді на пи-
тання "Якою повинна бути державна ВТП? Як її фор-
мувати та полегшити тим самим визначення її цілей,
завдань, сутності і змісту, побудову її системи (виз-
начення складу, організаційної структури та механі-
зму функціонування)".

Дослідження у галузі методології формування
(реалізації) ВТП для України має особливе значення
через відсутність достатнього історичного досвіду у
вирішенні окремих військово-технічних проблем.
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Розглянемо більш детальніше елементи методології
формування ВТП, які, на наш погляд, можуть вважатися
основними. Серед них, насамперед, категорії, що вира-
жають суть, зміст і місце ВТП у діяльності держави.

Узагальнюючи різні джерела, які визначають понят-
тя "військово-технічна політика", можна вважати, що
вона являє собою сукупність відносин, взаємодій і взає-
мозв'язків між органами державної влади і іншими орган-
ізаціями під час розроблення, модернізації, виробництва
озброєння та військової техніки (ОВТ) та іншого техніч-
ного майна і оснащення ними військових формувань воє-
нної організації держави. Це визначення виявляє суть
ВТП. Її зміст є більш широким поняттям і розкривається
через сукупність усіх її сторін.

Місце ВТП визначається аналізом її діалектичних
зв'язків з іншими компонентами єдиної державної по-
літики та впливу на складові національної безпеки (воєн-
ну, політичну, інформаційну, соціальну, економічну
тощо).

Не маючи можливості детально розглянути у даній
статті вплив ВТП на всі складові національної безпеки,
більш докладно зупинимося на впливі ВТП на безпеку
держави її воєнної складової. Ця складова вирішальним
чином залежить від кількісно-якісного складу (КЯС) ОВТ
військових формувань воєнної організації держави, на-
самперед, ЗС.

КЯС ОВТ визначає перебіг і результати будь-яких
воєнних дій, що знайшло практичне підтвердження у
війнах і воєнних конфліктах останніх десятиліть (у Іраку,
Югославії, Росії, Афганістані тощо) [2—6]. Це обумов-
лено значним зростанням виробничих сил розвинутих
країн, швидким розвитком науки й техніки на межі ХХ —
ХХІ ст., що визначило початок технологічної революції
в розвитку ОВТ та докорінних новацій у всіх складових
воєнної справи. Розвиток засобів збройної боротьби на
основі нових воєнних технологій спричинив перетворен-
ня їх на найважливіший фактор воєнної безпеки та го-
ловну складову ВТП будь-якої держави. Основною ме-
тою ВТП розвинутих країн стало прагнення досягти
військово-технічної переваги над евентуальним против-
ником, тобто бажання досягти політичних, економічних
та інших цілей навіть без застосування воєнної сили шля-
хом забезпечення вирішальної якісної переваги своїх
ОВТ над ОВТ евентуального противника, а у разі виник-
нення воєнних дій — досягти воєнно-політичних цілей з
найменшими втратами людських і матеріальних ресурсів.

Співвідношення сил конфліктуючих сторін буде в
основному визначатися співвідношенням засобів
збройної боротьби, побудованих на нових технологі-
ях, які найбільш ефективно діють у космічному та по-
вітряному просторах [7; 8]. Різниця в технологічності
озброєння конфліктуючих країн призводить до війни
різних поколінь, результат якої, як наслідок, відомий
заздалегідь.

Таким чином, у сучасних умовах розробка нових воє-
нних технологій стає важливішим державним завданням
для забезпечення воєнної безпеки держави. ВТП, від ре-
алізації якої залежить розроблення і створення (модер-
нізація) ОВТ за новими технологіями, є важливою скла-
довою внутрішньої та зовнішньої політики держави, та
може бути визначена як система офіційних поглядів, що
прийняті державою, та її діяльність щодо розроблення
(модернізації) та виробництва ОВТ, а також інших мате-
ріально-технічних засобів та забезпечення ними військо-
вих формувань.

Зміст ВТП може бути розкритий через систему роз-
поділу її понять (предметів, явищ) на групи (класи) за
спільною ознакою [9,10] або їх комбінацією. На наш по-
гляд, у даному випадку доцільно використовувати комб-
інацію ознак (назвемо її "предметно-цільовою"), яка доз-
воляє розподілити зміст ВТП за сферами її здійснення, а
всередині сфер — за її цілями (завданнями).

До основних сфер ВТП, як правило, відносять:
— розвиток ОВТ (розроблення нових або модерні-

зація існуючих) та оснащення ними військових форму-
вань;

— розвиток науково-технічної, дослідно-конструк-
торської та виробничо-технологічної бази галузей обо-
ронно-промислового комплексу (ОПК);

— експлуатацію зразків, комплексів і систем ОВТ, у
тому числі їх утилізацію;

— військово-технічне співробітництво (ВТС) з інши-
ми країнами;

— технічне забезпечення воєнних (бойових) дій уг-
руповань військ (сил);

— професійну військово-технічну підготовку особо-
вого складу;

— екологічну безпеку діяльності у військово-
технічній сфері тощо.

Використовуючи предметно-цільову ознаку для роз-
поділу змісту рішень, які приймаються під час формуван-
ня ВТП та зважаючи на великий обсяг, складність і спе-
цифіку основних положень для кожної зі сфер ВТП, а
також чисельність, складність і різноманітність орга-
нізацій, у яких вони розробляються і регулюється, зміст
може бути поданий у виді сукупності основних положень,
диференційованих за рівнями:

— перший рівень — загальні положення, які належать
до ВТП держави (однакові для всіх її сфер і військових
формувань воєнної організації);

— наступні — диференційовані за її сферами, військо-
вими формуваннями, ланками їх структури тощо.

Сутність, місце і зміст ВТП визначають її призначен-
ня — розроблення, виробництво (модернізація) ОВТ, їх
обслуговування з метою забезпечення безпеки держави
за критерієм "необхідної достатності".

При розробці методології формування ВТП необ-
хідно враховувати такі основні особливості сучасного
стану ВТП в Україні [11—13]:

— недостатня розробленість теоретичних основ фор-
мування і реалізації ВТП, насамперед, методологічних;

— недооцінка органами державної влади впливу ВТП
на стан національної безпеки держави та її подальший
розвиток;

— недоліки нормативно-правової бази формування
і реалізації ВТП і, як наслідок, недосконалість її системи
управління, що характеризується відсутністю оптималь-
ності у її складі, структурі та механізмі функціонування.
Ці недоліки можна вважати значною мірою джерелом та
підсилювачем інших, що знижують ефективність ВТП;

— хронічне недофінансування заходів ВТП і, як на-
слідок, зниження обсягів поставок новітнього, модер-
нізованого і відновленого ОВТ у військові формування,
які не покривають їх природну втрату у військах;

— суттєве скорочення науково-технічної, дослідно-
конструкторської і виробничо-технологічної бази
більшості підприємств ОПК через відсутність повноцін-
них державних замовлень ОВТ і, як наслідок, перетво-
рення багатьох підприємств на хронічно збиткові, втрата
важливих технологій, унікальної стендової і випробу-
вальної бази та досвідченого кадрового потенціалу ОПК;

— неспроможність держави вести повномасштабне
ВТС з іншими країнами та розвивати інфраструктуру
системи ОВТ військових формувань;

— ВТП повинна формуватися і реалізовуватися як
єдина цілісна система, що містить підсистеми (елементи),
які перебувають між собою у певних відносинах або зв'яз-
ках. Відокремлення підсистем ВТП, про що говорилося
вище, може здійснюватися за різними ознаками, серед
яких можуть бути:

— сфери, у яких здійснюється ВТП;
— військові формування, для яких сформована і в

яких здійснюється ВТП;
— ланки структур цих формувань та деякі інші.
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Кожна підсистема ВТП, у свою чергу, повинна розг-
лядатися як система, що має своє місце у ній та виконує
свою роль (призначення).

Формування та реалізація ВТП як єдиної цілісної
системи є ключовим у змісті методології, яка може бути
названа системною. Тільки системна методологія у су-
часний період може дати змогу теоретично осмислити
перспективи удосконалення ВТП, розкриваючи її основні
зв'язки з іншими елементами зміцнення обороноздатності
держави, і успішно вирішити практичні завдання остан-
ньої.

Відповідно до цього успішне вирішення будь-якого
питання в одній із сфер ВТП неможливо без аналізу впли-
ву його результатів на ВТП взагалі та в її окремих сфе-
рах. У той же час ВТП повинна розглядатись як невід'ємна
частина систем більш високого порядку — воєнної орган-
ізації держави, її воєнної, внутрішньої або зовнішньої
політики та ін. У процесі формування та реалізації ВТП
взаємодіє з іншими системами як вищого, так і нижчого
порядків. До таких систем можна віднести системи воєн-
них дій різних угруповань військ, доктрини або концепції
їх застосування, ОПК, системи управління військами, їх
всебічного забезпечення, військової освіти та науки, еко-
номічного забезпечення воєнних дій і багато інших. Взає-
модіючими у визначеному сенсі можна вважати ВТП
інших держав і систему воєнних дій їх військових фор-
мувань. Деякі з цих систем визначають вимоги, яким по-
винна відповідати ВТП, щоб бути ефективною. Інші бе-
руть участь у її формуванні та реалізації, виконуючи пра-
вила і процедури, що складають зміст цієї політики.

Стан взаємодіючих систем може або сприяти реалі-
зації ВТП, або гальмувати її. Тому ВТП може розгляда-
тися як результат взаємодії багатьох систем. При цьому,
завдяки оберненому впливу ВТП, підвищується й ефек-
тивність функціонування кожної із взаємодіючих з нею
систем. Такий взаємозв'язок систем створює нові умови
для ефективного розвитку усіх взаємодіючих систем,
зокрема для підвищення ефективності ВТП або воєнних
дій [14]. Прикладом впливу ВТП на взаємодіючі системи
є ситуація, коли поставки ОВТ у нестабільний регіон
(країну) погіршують умови здійснення зовнішньої по-
літики держави.

Розглядаючи ВТП як єдину цілісну систему, пріори-
тетне значення під час визначення напрямів її розвитку
та прийняття рішень щодо її змісту необхідно надавати
підвищенню її системних властивостей. Відповідно до
цього зміст і напрями розвитку ВТП у всіх її сферах по-
винні формуватися у жорсткому взаємозв'язку, пробле-
ми її вирішуватися із загальносистемних позицій, а уп-
равління нею при формуванні її змісту і реалізації повин-
но здійснюватися з єдиного центру, здатного передба-

чити її результати і провести їх системну
оцінку [13]. При цьому функції управління
мають бути чітко визначеними і встановле-
на сувора відповідальність за їх виконання.
Зміст ВТП повинен визначатися на основі
міжструктурного аналізу потреб воєнної
організації держави і можливостей їх задо-
волення державою, а сам процес постанов-
ки комплексних проблем повинен укладати-
ся у формальні межі діючих організаційних
структур, які розробляють і реалізують
ВТП.

Крім необхідності розглядання військо-
во-технічних проблем у тісному взаємозв'-
язку, що визначається діючою у військовій
справі тенденцією інтеграції існуючих сис-
тем та їх елементів, іншими причинами підви-
щення значення інтегральних властивостей
ВТП як єдиної цілісної державної системи
можна вважати:

— глибину проблем ВТП, що вирішу-
ються та потребують складної і багатосторонньої взає-
модії в усіх її сферах;

— значний взаємозв'язок проміжних і кінцевих ре-
зультатів вирішення проблем різних сфер ВТП;

— нестачу ресурсів і часу, необхідних для вирішення
проблем ВТП, які мають велике значення для воєнної
організації держави, необхідність їх суворого збалансо-
ваного використання і зосередження основних зусиль і
засобів на ключових із них;

— необхідність стандартизації та уніфікації ОВТ;
— необхідність та неминучість формування (розвит-

ку) сукупності зразків, комплексів і систем ОВТ як єдиної
цілісної системи.

Об'єднання сил та засобів в єдину цілісну систему ЗС
слід розглядати як якісно новий високотехнологічний
шлях подальшого розвитку ОВТ та взагалі ЗС. Будь-яка
нова система ОВТ будь-якої країни світу та її складові
(підсистеми розвідки і управління тощо) настільки будуть
відповідати вимогам майбутніх воєнних дій, наскільки
тісно вони будуть інтегрованими. Чим сильніші будуть
зв'язки їх елементів, тим вищою буде ефективність сис-
теми. Створення систем ОВТ з сильними синергетивни-
ми властивостями — магістральний шлях розвитку ОВТ
ЗС будь-якої держави, найважливіша світова тенденція.

Важливим методологічним прийомом, який викори-
стовує ВТП, є визначення вимог до зразків, комплексів і
систем ОВТ, що повинно виключити появу у військах не-
ефективного озброєння. На наш погляд, встановлена
нормативно-правовими документами сукупність вимог
має суттєві недоліки та потребує удосконалення, основ-
ним завданням якого слід вважати підсилення у сукуп-
ності вимог системних властивостей (які б показували
ступінь необхідної інтеграції зразків, комплексів і сис-
тем в системах ОВТ вищого порядку), відмову від над-
мірної деталізації їх у нормативно-правових документах
та наданням їм сучасної термінології.

Формування ВТП держави та її складових повинно
здійснюватися на основі сукупностей її цілей (завдань)
та вимог, які, так само як і вимоги до зразків, комплексів
і систем ОВТ, доцільно висунути до неї. Визначення ви-
мог до ВТП повинно здійснюватися шляхом аналізу
різних факторів, що може дозволити сформувати до-
цільний для України її зміст, елементи якого можуть
містити альтернативні (насамперед, доцільні економічно)
напрями вирішення військово-технічних проблем віднос-
но розвинутих країн (рис. 1).

Як видно з рисунка 1, цілі і завдання воєнної орга-
нізації держави визначають цілі і завдання ВТП, а останні
у взаємодії з факторами обстановки, що склалася, — ви-
моги до неї та її зміст. При цьому вимоги визначають,
якою має бути ВТП, а цілі та завдання — її спрямованість
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Рис. 1. Принципова схема формування ВТП
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та результат. ВТП, яка побудована у повній відповідності
до цілей та завдань воєнної організації держави, завжди
буде сприяти зменшенню розриву між її станом діючим і
станом, що планується.

Через те, що ВТП, як і будь-яка складна система, має
бути структурованою, то в якості основи структуризації
доцільно обрати сукупність її цілей (завдань). Суть тако-
го підходу полягає у тому, що кожній її складовій (сфері,
напряму) доцільно ставити такі цілі (завдання), упоряд-
кована сукупність яких цілком реалізує сукупність цілей
ВТП та забезпечує результативність цілей і завдань воє-
нної організації держави. Використовуючи метод деком-
позиції, можна сформулювати цілі ВТП, які є загальни-
ми для усіх її сфер або тільки для окремих з них, а також
виділити в останніх цілі різних рівнів.

Чітко сформульована сукупність цілей може дати
змогу:

— визначити зміст та взаємозв'язок основних скла-
дових ВТП;

— визначити, як забезпечує існуюча або перспектив-
на ВТП досягнення всіх необхідних цілей;

— раціонально розподілити повноваження та відпо-
відальність за досягнення цілей ВТП між органами уп-
равління й посадовими особами, а також організаціями,
які розробляють та реалізують ВТП;

— уникнути дублювання завдань та забезпечити по-
вноту досягнення кінцевих результатів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонований методологічний прийом встановлює

чіткий порядок визначення цілей ВТП та спрямованість
її змісту на їх досягнення. Він припускає порядок визна-
чення цілей ВТП "зверху — вниз", спочатку загальних
цілей для усіх її складових, а далі — її цілей в окремих
сферах. У такий спосіб будується певне ієрархічне дере-
во цілей ВТП. При цьому на різних ієрархічних рівнях
можуть використовуватися різні способи визначення
цілей, під якими розуміється деякий бажаний результат
функціонування (реалізації) ВТП, що буде розглянутий
у наступній публікації.
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У статті досліджено питання щодо забезпечення виконання управлінських функцій у сфері дер-
жавного управління судово-експертною діяльністю. Наголошено, що судова експертиза підви-
щує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об'єктивної істини і відіграє важ-
ливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження мате-
ріалів при розслідуванні злочинів і судовому розгляді справ. Обгрунтовано, що судово-експерт-
не дослідження — це науково-обгрунтований синтез досліджень, викладених у висновку судової
експертизи, специфічний метод управління якістю та організацією проведення експертних дос-
ліджень. Доведено, що метою рецензування є формування об'єктивної думки з тої позиції, що
необхідною умовою в експертній практиці є повнота дослідження, яка полягає також у застосу-
ванні експертом сучасних досягнень науки і техніки, існуючих методів та методик, спеціальної
літератури, обладнання, програмних продуктів тощо, які надають можливість експерту дійти до
науково-обгрунтованого об'єктивного висновку.

The article explores the issues of ensuring of execution of administrative functions in the
administration of the state judicial-expert activity. Noted that the judicial examination increases the
evidentiary force of the case, ensure the establishment of objective truth and plays an important role
in the development and implementation of scientific methods and techniques to study the materials in
the investigation and judicial examination of cases. It is substantiated that the judicial-expert research
is scientifically justified synthesis of the research described in the forensic report, specific method of
quality management and organization of expert studies. It is proved that the purpose of the review is to
form an objective opinion from the position that a necessary condition in expert practice is the fullness
of the study, which is also in use by the expert of modern achievements of science and technology, the
existing methods and techniques, specialized literature, equipment, software products, etc. which
gives possibility expert to reach scientifically objective conclusion.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростаючої ролі правосуд-

дя в Україні, де принцип процесуальної рівності та
змагальності сторін стає панівним, стрімко набу-
ває актуальності роль судової експертизи, винят-
кова цінність якої у дослідженні експертом на ос-
нові спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ
і процесів, які містять інформацію про обставини
справи, що перебуває у провадженні органів досу-
дового розслідування чи суду [1, стаття 1].

З метою підвищення ефективності управлінсь-
кого процесу для удосконалення національного
правосуддя і для здійснення справедливої бороть-
би із злочинністю в світі, для встановлення фактів,
що мають доказове значення, суспільство й дер-
жава потребують використання науково обгрунто-
ваних експертних досліджень.

Враховуючи специфіку проведення судових ек-
спертиз, формування і утвердження якісно нових
принципів державного управління судово-експерт-
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ним забезпеченням в Україні, здійснення держа-
вою наукової політики можливе лише завдяки ви-
користанням спеціальних знань у кожній конк-
ретній галузі знань, науки, техніки, мистецтва і
ремесла.

В Україні сьогодні проводяться експертні
дослідження за восьмидесятьма напрямами у
різних галузях знань, зокрема криміналістичні,
інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, у
сфері інтелектуальної власності, психологічні,
мистецтвознавчі, екологічні та інші досліджен-
ня [2]. Об'єкти та завдання з таких досліджень є
найрізноманітнішими.

У забезпечення виконання управлінських
функцій у сфері державного управління судово-
експертною діяльністю ключовим є вирішення
організаційно-правових засад підвищення рівня
експертних досліджень.

З метою контролю за рівнем виконання експер-
тних завдань дієвим організаційно-практичним за-
ходом є системна організованість рецензування —
основна форма внутрівідомчого контролю за які-
стю експертної роботи, яка сприяє подальшому
розвитку інституту судової експертизи та ефек-
тивному впровадженню науково-технічних методів
та поглибленню спеціальних знань, світогляду.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій
свідчить, що окремі статті з питань внутрівідомчо-
го контролю управління експертного забезпечен-
ня правосуддя періодично з'являлися в наукових
збірниках, але не висвітлювали дослідження кри-
теріїв рецензування висновків судового експерта
як засобу контролю за їх якістю.

Тому, сьогодні існує нагальна потреба консо-
лідації зусиль науковців в галузі наук з державно-
го управління щодо ознайомлення науковців та
громадськості із управлінськими основами судо-
во-експертної діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження критеріїв рецен-

зування висновків судового експерта як засобу
контролю за їх якістю, для реалізації принципів
вдосконалення професійної майстерності, підви-
щення обгрунтованості висновків та їх доказово-
го значення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки вся судово-експертна діяльність

включає в себе діяльність, пов'язану з організа-
ційно-управлінськими функціями для забезпечен-
ня правосуддя України незалежною, кваліфікова-
ною і об'єктивною експертизою, орієнтованою на
максимальне використання досягнень науки і тех-
ніки [1, преамбула], традиційно сформувалася
думка, що на практиці висновок судового експер-
та є "королем" або є головним в царині доказів.

В Україні судова експертиза як галузь науко-
вих знань, яка формується протягом сторіччя,
сприяє оптимізації напрямів діяльності правоохо-
ронної системи та правосуддя держави.

Забезпечуючи реалізацію якісно нового рівня
захисту конституційних прав, свобод, обов'язків
та інтересів громадян і юридичних осіб, одним із
рушіїв переходу на нові принципи відповідально-
го завдання щодо формування нових концепцій,
доктрин та підходів до забезпечення в умовах ре-
формування державних інституцій шляхом підви-
щення рівня довіри громадськості для забезпечен-
ня здійснення правозахисту, утвердження спра-
ведливого судочинства відповідно до вимог За-
гальної декларації прав людини, Європейської

конвенції з прав людини може слугувати подаль-
ше дослідження і удосконалення нормативно-
правових засад з проблематики рецензування вис-
новків судово-експертної діяльності.

Рецензія (в перекладі з німецького "rezension",
з латинського "recensio", з англійського "review")
означає перегляд, повідомлення, деяку оцінку,
відгук про що-небудь. Основу рецензії складає
короткий аналіз та оцінка.

З точки зору судово-експертного досліджен-
ня — це науково обгрунтований синтез дослід-
жень, викладених у висновку судової експертизи,
специфічний метод управління якістю та організа-
цією проведення експертних досліджень.

Хоча дефініція терміну "рецензування виснов-
ку судової експертизи" в законодавстві України
відсутня, при цьому рецензування є процесом, зав-
дяки якому оцінюються результати експертного
дослідження.

Проблема рецензування, а краще, здійснення
рецензування як одного із засобів організації уп-
равління судово-експертною діяльністю, виникла
не сьогодні, набула актуальності ще часів нівелю-
ванням відомчого багаторівневого контролю уп-
равління (адже раніше в СРСР ця діяльність про-
водилась виключно під егідою ВНИИСЕ — Всесо-
юзного науково-дослідного інституту судової ек-
спертизи), а пізніше суттєвою складовою транс-
формаційних перетворень послужило і розширен-
ня кола судових експертів на приватних засадах.

При визначенні порядку рецензування пород-
жувалися суперечки, які продовжуються десяти-
річчями. В рамках теорії доказів окремих аспектів
істинності і достовірності висновків експерта щодо
здійснення рецензування велася полеміка в робо-
тах відомих вчених Р.С. Бєлкіна [3], В.Я. Колдина
[4], О.М. Моїсеєва [5].

Однак теоретичні засади дослідження рецен-
зування як одного із засобів управління судово-
експертною діяльністю ще не були предметом дос-
лідження у наукових працях вітчизняних і зарубі-
жних дослідників. Системного наукового дослід-
ження проблематики професійного забезпечення
для здійснення рецензування як засобу управлін-
ня експертного забезпечення правосуддя ні у
вітчизняній, ні в зарубіжній науці державного уп-
равління також ще не проводилося.

Ці завдання є складними та багатоаспектни-
ми, оскільки важливими чинниками управлінської
діяльності з метою створення умов для міжвідом-
чого контролю є налагодження системи прове-
дення взаємного рецензування висновків судової
експертизи.

Від організації реалізації творчих здібностей,
високо-професійності судових експертів залежить
функціонування в інтересах людини конституцій-
них засад правозахисної системи влади в Україні.

В аспекті пошуків оптимізації управління екс-
пертного забезпечення правосуддя десятиріччями
спрямовується робота на поглиблення розуміння
можливостей судової експертизи та максимальної
диференціації оцінки висновку судового експерта.

На думку О.Р. Россинської, "висновок експерта
повинен грунтуватися на положеннях, які дають
можливість перевірити обгрунтованість і дос-
товірність зроблених висновків на основі загальноп-
рийнятих наукових і практичних відомостей" [6].

Існуючі недоліки, як показав аналіз експертної
практики, пов'язані із недооцінкою функціональ-
ного та системно-діяльного підходів до проведен-
ня процедури рецензування. Тому вдосконаленню
та полегшенню цього процесу повинен сприяти
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науково-обгрунтований алгоритм процесу рецен-
зування висновку експерта — свого роду схема
аналізу, необхідна із методологічної точки зору.

Відповідно до принципів системно-діяльного
підходу, що представляє аксіому будь-якого виду
діяльності, необхідно починати із визначення її
інтегральної задачі, кінцевої цілі. Кінцева ціль ре-
цензування — це вирішення таких принципових
питань, як критерії істинності і достовірності, по-
вноти дослідження такого джерела доказів як вис-
новок експерта.

Без визначення такої цілі неможливими є ал-
горитмізація, програмування та повнота інформа-
ційного забезпечення вирішення науково-обгрун-
тованих експертних задач на підставі використан-
ня загальнонаукових та спеціальних знань. Забез-
печення об'єктивності та повноти дослідження
випливають із  принципів судово-експертної
діяльності [1, ст. 3].

Основою такої схеми є послідовність аналізу
висновку на предмет відповідності вимогам і про-
цесуальним діям, визначена "Положенням про
організацію рецензування висновків судових екс-
пертиз у в науково-дослідних установах судових
експертиз системи Міністерства юстиції України"
[7]. Ідея забезпечення управління існуванням єди-
ного науково-обгрунтованого порядку організації
методичного рецензування висновків судових ек-
спертів, де прерогатива належить НДУСЕ, була
цілком оправданою: враховуючи історичний досвід
рецензування проводиться співробітниками, які
мають вищу освіту, кваліфікацію судових експертів
з відповідних спеціальностей, стаж експертної
роботи не менше 3 років [7, п. 1.6].

Зокрема в ході проведення рецензування необ-
хідно здійснювати оцінку вступної частини виснов-
ку судового експерта за такими критеріями:

— чіткість та повнота опису об'єктів дослід-
ження і порівняльного матеріалу;

— формулювання питань, поставлених перед
експертом з точки зору їх відповідності постанові
(ухвалі) про призначення експертизи та спеціаль-
ними знаннями експерта, а також питань, постав-
лених з ініціативи експерта;

— повнота даних, що стосуються особи експер-
та та його кваліфікації;

— обгрунтованість клопотань про надання до-
даткових матеріалів тощо [7, п. 2.3].

Також необхідно вивчити чи питання, що став-
ляться перед судовим експертом, не виходять за
межі його компетенції, обмежені рамками спец-
іальних знань, зазначених у свідоцтві про присвоє-
ння кваліфікації судового експерта та чи зазначені
експертом відомості про особу експерта, внесені
до Реєстру атестованих судових експертів [8], ха-
рактеризують відповідність кваліфікації фахівця у
певній галузі знань.

Доцільно відзначити ще деякі суттєві елемен-
ти в роботі експерта:

— правильність формулювання питань, оск-
ільки від цього багато в чому залежить не лише
межі дослідження, але і повнота дослідження,
визначається напрям і використання певної мето-
дики [9, с. 28];

— необхідність поставлених з ініціативи екс-
перта питань;

— наявність і повнота наданих додаткових
матеріалів на задоволення клопотання експерта.

При рецензуванні досліджуваної частини вис-
новку судового експерта аналізу підлягають:

— правильність та обгрунтованість вибору схе-
ми дослідження, методів та методик дослідження,

послідовність їх застосування, відповідність сучас-
ному стану цього виду судової експертизи;

— дотримання технічних умов (Держстандартів
на методи судових експертиз) при проведенні дос-
ліджень;

— логічна послідовність викладення, взаємоз-
в'язок між окремими етапами дослідження;

— дотримання термінологічної точності в опи-
санні;

— повнота роздільного та порівняльного дос-
лідження;

— якість, наглядовість та переконливість наяв-
них ілюстрацій [7, п. 2.4].

Як видно, першою характеристикою якісного
висновку можна вважати його достовірність, тоб-
то наскільки є науково-обгрунтованим і підтверд-
женим відповідними експертними доказами. Вис-
новок, який не можна вважати достовірним, оче-
видно, не лише не має жодної цінності для ініціа-
тора його призначення, але і дезінформовує учас-
ників процесу щодо реальності фактів.

Отже, метою рецензування є формування об-
'єктивної думки з тої позиції, що необхідною
умовою в експертній практиці є повнота дослід-
ження, яка полягає також у застосуванні експер-
том сучасних досягнень науки і техніки, існую-
чих методів та методик, спеціальної літератури,
обладнання, програмних продуктів тощо, які на-
дають можливість експерту дійти до науково-об-
грунтованого об'єктивного висновку. Від повно-
ти та обгрунтованості висновку експерта зале-
жить подальше його використання в процесі до-
казування, формування внутрішнього переко-
нання особи, яка здійснює оцінку доказів та у
провадженні якої перебуває справа, у доказо-
вості предмету доказування та встановленні
істини у справі.

Оскільки виключно шляхом рецензування вис-
новків здійснюється перевірка відповідності вис-
новків вимогам нормативно-правових актів та пра-
вильності застосування методів дослідження, це є
одним із рушіїв реалізації прав сторін на виявлен-
ня істинного стану справ, його законності і нау-
кової обгрунтованості. Суттєвою його складовою,
зокрема, є:

— відповідність проведеного дослідження фор-
мальним та методичним вимогам;

— коректність і ефективність застосування
відповідних методик;

— непротирічивість;
— спрощеність викладення проведеного дослі-

дження;
— перенасичення, переобтяженням або відсутність

чіткості у застосуванні способів і прийомів дослідження;
— змістовність проведеного експертного дос-

лідження;
— відповідність законодавчим вимогам, що пре-

д'являються до експертних висновків (зокрема, об'єк-
тивність, достовірність, обгрунтованість, перевірка от-
риманих висновків).

Серед критеріїв визначення при рецензуванні
глибини заключної синтезуючої частини за необ-
хідності викладаються конкретні рекомендації з
висновку:

— аргументованість висновків;
— самостійність та повнота викладу матеріа-

лу;
— ступінь обгрунтованості положень дослід-

ження;
— достовірність і новизна наукових тверджень;
— відповідність результатів виконаного дослі-

дження і мети та завдань роботи [7, п. 2.5].



Інвестиції: практика та досвід № 17/2014176

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У процесі проведення рецензування з метою
формування висновку для перевірки з точки зору
достовірності оцінка наукових досліджень і ре-
зультатів дослідження має бути об'єктивною та
відбивати як позитивні, так і негативні аспекти
роботи. Зокрема мають місце і методичні заува-
ження та пропозиції, які, на думку рецензента,
потребують більш детальної аргументації і носять
консультативно-рекомендаційний характер та не
є обов'язковими для експерта. Експерт, що прово-
див дослідження має право не погоджуватись з ре-
цензентами та висловити свою позицію.

Як правило, рецензування необхідно для
підтвердження або заперечення уже складених
висновків для унеможливлення помилок або не-
точностей, невідповідностей дійсності. Причиною
експертних помилок може слугувати низький
професійний рівень спеціаліста або зловмисних
дій експерта. Безумовно, рецензія не може замі-
нити висновок експерта.

В умовах настання епохи демократичного ре-
формування суспільства та побудови ефективної
системи державної влади пріоритетом наукових
досліджень стає зміцнення української держав-
ності через механізм роботи з необхідності модер-
нізації послідовної роботи з удосконалення нор-
мативно-правових засад професійної судово-екс-
пертної діяльності.

Від організації реалізації творчих здібностей,
високо-професійності судових експертів залежить
функціонування в інтересах людини конституцій-
них засад правозахисної системи влади в Україні.

Отже, головною метою рецензування є постійне
вдосконалення професійної майстерності експертів,
поліпшення якості, підвищення наукової обгрунто-
ваності висновків та їх доказового значення, тобто
досягнення невпинного вдосконалення професійної
майстерності кожного експерта "наукового судді",
завжди асоціюється із високим рівнем культури, гли-
бокими науковими знаннями, його інтеграція і дифе-
ренціація, зумовлені швидкими темпами зростання
обсягів наукових знань, із розширенням і поглиблен-
ням фахової спеціалізації.

Це створює організаційно-управлінські передумо-
ви для проведення на новому теоретичному, методо-
логічному і практичному підході судових експертиз, які
базуються на використанні спеціальних знань та спря-
мовані на забезпечення правоохоронних і судових
органів незалежною об'єктивною експертизою, оріє-
нтованою на максимальне використання досягнень на-
уки і техніки [2].

ВИСНОВКИ
Доведено, що сьогодні важливим напрямом

для забезпечення державного управління судово-
експертною діяльністю є диференціація науково-
організаційного аспекту з алгоритму вдоскона-
лення та полегшення процесу рецензування екс-
пертних висновків — процесу обгрунтованості
дослідження для визначення їх відповідності чин-
ному законодавству, а також фактичним матері-
алам справи з точки зору наукової обгрунтова-
ності, наявності експертних помилок і відповід-
ності вимогам законодавства.

Перспективою подальших розвідок даної про-
блематики, є потреба в поглибленні теоретичного,
методологічного та практичного підходів до внут-
рівідомчого контролю для забезпечення належно-
го рівня управління судово-експертною діяльністю
за якістю експертної роботи, основною формою
яких є системна організованість рецензування вис-
новків судової експертизи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Утворення столичного регіону шляхом внесення

змін до адміністративно-територіального устрою сто-
личного міста актуалізує питання зміни як просторо-
вих меж мегаполіса, які вже не відповідають потре-
бам територіальної громади та уповільнюють його
розвиток, так і необхідність забезпечення збалансо-
ваності повноважень і результативності діяльності у
наданні рекреаційних послуг органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування.

Функціонування та перспективи розвитку ринку
рекреаційних послуг столичного регіону, їх диверси-
фікація та структурно-функціональна трансформація
потребують єдності в управлінні. Оскільки, як зазна-
чає В.В. Величко, рекреаційна сфера, що продукує
послуги, пов'язані зі зміною місця перебування, ліку-
ванням і відпочинком, за підрахунками спеціалістів
стане двигуном національних і світової економіки в
XXI столітті. Цим акцентується увага на тому, що рек-
реаційні послуги виступають тим видом діяльності чи
вигоди, яку надають клієнтові на спеціалізованих те-
риторіях поза місцем його постійного проживання, й
у вільний від роботи час, щоб відновити його фізичні
та психологічні сили, задовольнити спортивні, оздо-
ровчі, пізнавальні інтереси тощо [3, c. 25].

Водночас рекреаційні послуги, як потенційно еко-
номічно прибутковий напрям господарювання, мають
усі підстави в перспективі посісти одне з провідних
місць у структурі столичного регіону. Відповідно від
уміння організувати процеси надання рекреаційних
послуг залежить рівень рекреаційного попиту та вибір
оптимальної стратегії розвитку рекреаційної ін-
дустрії столичного регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій
свідчить, що зазначена проблематика перебуває в полі
зору багатьох учених. Серед вітчизняних науковців відомі
праці А.В. Степаненка, М.Я. Мижеги, О.І. Драпіковсько-
го, О.К. Кузьмінської та ін., які досліджували питання
розвитку Київського столичного регіону; І.М. Петренко
розкрив еколого-економічні основи формування і вико-
ристання рекреаційних територій в умовах міських агло-
мерацій; В.Б. Яловий — особливості здійснення місцево-
го самоврядування в столичній агломерації; Г.М. Шевчен-
ко — організаційно-економічний механізм формування
та використання природно-рекреаційного потенціалу те-
риторії; В.В. Марчук — удосконалення механізмів роз-
витку рекреаційного комплексу регіону на основі тери-
торіальної інтеграції; Н.П. Тесля розглядала питання
діагностики трансформації туристично-рекреаційного
комплексу м. Києва та ін. Серед зарубіжних учених не-
обхідно виділити таких, як Харвей Дейвіса, Т'єрлда Де-
елстра, Мартіна Бекманна, Гаррі Річардсона, Сорена Бер-
гстрома та ін., які досліджували особливості сталого роз-
витку столичних регіонів, їх ринкові та соціальні аспекти
функціонування.

Однак у науковій літературі залишаються малодос-
лідженими проблеми реалізації державної політики в
сфері рекреації на місцевому рівні, механізми підви-
щення ефективності та результативності діяльності
органів місцевого самоврядування в галузі управління
рекреаційною сферою, потребують поглибленого вив-
чення питання із структурно-функціональної характе-
ристики організації надання рекреаційних послуг орга-
нами місцевого самоврядування у столичному регіоні.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АНАЛІЗ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою та завданням дослідження пропонованої

публікації є розвиток рекреаційної сфери й забезпе-
чення рекреаційних потреб населення органами місце-
вого самоврядування столичного регіону, і на цій ос-
нові розробка структурно-функціональної схеми
організації надання рекреаційних послуг органами
місцевого самоврядування у столичному регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Складні умови, що виникли в урбаністичному,

просторово-планувальному та соціально-економічно-
му розвитку Києва, актуалізують питання про утво-
рення Київського столичного регіону.

На думку В.Ф. Погорілка, феномен столичності
Києва полягає у своєрідному уособленні політичних,
урбаністичних, економічних і соціально-культурних
змін, що сталися за роки державної незалежності Ук-
раїни. Її столиця перетворилася на "ядро", що наче
магніт, притягує вітчизняний і іноземний капітал, ре-
сурси, ініціативних, обдарованих людей, здатних на ділі
реалізувати ідею новітньої суспільно-політичної "киє-
воцентричності", прискорити поступ до так званого
"ідеального міста", що забезпечує рівновагу між різни-
ми секторами і видами суспільної діяльності, найкращі
умови для життя, оптимізує взаємодію сучасного
містобудування та історичної спадщини [7, с. 4].

Взаємодія територіальних громад, що увійдуть до
столичного регіону, має грунтуватися, зокрема, на спе-
ціальних угодах про співпрацю, підписаних усіма суб-
'єктами нового адміністративно-територіального утво-
рення та координуватись спільним консультативно-до-
радчим органом — територіально-управлінською ра-
дою, до якої входитимуть представники всіх населених
пунктів — складових столичного регіону [5, с. 2—3]. А
оскільки стаття 142 Конституції України передбачає, що
територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єдну-
вати на договірних засадах об'єкти комунальної влас-
ності, а також кошти бюджетів для виконання спільних
проектів, створювати для цього відповідні органи та
служби [4, с. 41], то це дасть змогу вчасно налагодити
практичну взаємодію місцевих громад у розв'язанні го-
стрих проблем, що виникатимуть під час адміністратив-
но-територіальних перетворень, а також сформувати
експериментальну демократично-самоврядну підсисте-
му з координації та контролю, де, погоджуючись із дум-
кою В.Б. Ялового, провідна роль належатиме Київській
регіонально-управлінській раді [8].

Саме Київська регіонально-управлінська рада з
одного боку, координуватиме різнопланові дії
територіальних громад на базовому рівні, а з другого
— дбатиме про забезпечення перспективного соціаль-
но-економічного розвитку всього столичного регіо-
ну, здійснення в ньому комплексної фінансово-бюд-
жетної, земельної, культурно-просвітницької та еко-
логічної політики. У результаті цих перетворень у
Київському столичному регіоні створяться умови для
запровадження сучасного регіонального самовряду-
вання, яке сьогодні викликає багато суперечливих
суджень як серед політиків, державних службовців,
так і серед правознавців, науковців і фахівців із пи-
тань територіальної організації влади [8, с. 146—147].

Відповідно можна спрогнозувати основні функції
та повноваження регіонально-управлінської ради, а
також її першочергові завдання, одними з яких, у кон-
тексті нашого дослідження, мають бути:

— здійснення узгоджених освітніх, медичних,
культурно-просвітницьких і спортивно-оздоровчих
заходів у столичному регіоні, що сприятимуть розвит-
ку рекреаційної сфери та соціального капіталу в
суспільстві, поліпшенню демографічної ситуації та оз-
доровленню морально-психологічної, духовної ат-
мосфери в населених пунктах;

— реалізація комплексної довгострокової програ-
ми з розвитку рекреаційної діяльності, охорони на-
вколишнього середовища на основі спільних підходів
до реструктуризації промислово-виробничого комп-
лексу, поліпшення екологічного стану всіх територій,
що увійдуть до столичного регіону.

Визначення рекреаційної діяльності пріоритетним
напрямом розвитку столичного регіону як носія істо-
рико-культурної спадщини українського народу, при
певних умовах може поступово перетворити її на стра-
тегічну галузь, що забезпечуватиме місцевий розвиток.
Це, безумовно, потребує змін в системі управління сфе-
рою рекреаційних послуг та формування необхідних
умов для забезпечення розвитку рекреаційної діяль-
ності з боку органів місцевого самоврядування.

Водночас, необхідно розробити та запровадити
дієве нормативно-правове підгрунтя щодо ефектив-
ного використання потенціалу туристично-рекреац-
ійних ресурсів, а також забезпечення достатнього
рівня рекреаційної інфраструктури столичного регі-
ону країни міжнародним стандартам та інші чинники.

Сьогодні "не зайвим буде акцентувати увагу на тому,
що кожен з нас потребує не тільки хліба, а й сучасної,
відповідної світовим стандартам системи забезпечення
дозвілля. Бо не лише склад продуктової корзини, а й
ступінь розвиненості інфраструктури сфери відпочин-
ку і розваг, культури та спорту відображають якісний
рівень життєзабезпечення європейців" [2].

Природні рекреаційні ресурси столичного регіо-
ну характеризуються помірно теплим кліматом, при-
датними для відпочинку лісами, що створює умови для
коротко- і довгострокового відпочинку та лікування
населення. Значне місце у складі рекреаційних ре-
сурсів посідають лісопарковий захисний пояс та р.
Дніпро, рекреаційний потенціал якої зростає за ра-
хунок великої розгалуженості, наявності лісистості
та природних пляжів.

Рекреаційний потенціал мають також малі річки.
Крім того, в регіоні налічується багато цікавих пам'я-
ток природи, архітектури, історії та культури, які мо-
жуть сприяти розвитку туризму.

Відтак, серед наукової спільноти тривають дискусії
про шляхи та методи забезпечення ефективної діяльності
в рекреаційній сфері в аспекті задоволення потреб рек-
реантів і отримання з цього прибутку. Одні з них вважа-
ють, що необхідно розвивати сфери туризму, санатор-
но-курортного обслуговування, культури та спорту
відокремлено, інші — наполягають на їх об'єднанні в одну
сферу — сферу рекреаційної діяльності, де узагальнюю-
чим критерієм виступає здатність цих видів діяльності
відтворювати життєві сили населення розтрачені під час
праці [2]. Відповідно потребує створення в столичному
регіоні інфраструктури підприємств, організацій і засобів,
які б сприяли відтворенню ефективного відновлення пра-
цездатності населення не лише фізіологічного, як було
раніше, а й психологічного, творчого, інтелектуального.

Вивчення зарубіжного досвіду демократичних країн
у сфері регулювання розвитку сфери рекреаційних по-
слуг на муніципальному рівні [9, 10] дозволило зробити
висновок про необхідність функціонального об'єднан-
ня головних напрямів рекреаційної політики місцевих
органів влади столичного регіону в організаційну струк-
туру одного центру, який би мав можливість консолі-
дувати зусилля спеціалістів з питань формування, впро-
вадження і розвитку оптимальної структури рекреа-
ційного забезпечення населення. Відсутність цілісної
державної системи управління розвитком суб'єктами
рекреаційної діяльності створює суттєві труднощі, на-
самперед, у роботі органів місцевого самоврядування,
оскільки саме вони є основними виконавцями держав-
них і регіональних програм соціально-економічного і
культурного розвитку. Крім того, на них покладена фун-
кція контрольно-наглядової діяльності, до якої нале-
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жить і контроль за додержанням законодавства з пи-
тань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони
здоров'я, соціального захисту населення, фізичної куль-
тури і спорту [6].

З урахуванням загальних тенденцій реформуван-
ня структурних та функціональних засад всієї систе-
ми місцевих органів влади [1, c. 36], для посилення
управлінського впливу на органи місцевого самовря-

дування доцільно утворити в структурі Київської ре-
гіонально-управлінської ради Центр координації рек-
реаційної діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня в столичному регіоні (далі — Центр) (рис. 1).

В умовах столичного регіону можна буде запрова-
дити більш зручні умови для вдосконалення рекреацій-
ної сфери та структури її соціально-культурного комп-
лексу щодо здійснення у територіальних громадах сто-
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неформального 
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Відділ з організації 
науково-освітніх 

рекреаційних послуг  

Відділ з організації 
туристичних послуг та 

послуг з охорони 

історико-культурної 
спадщини  
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гімнастичні зали, ковзанки, 

розважальні центри 

Ігрові майданчики, міські сади та 

парки, пляжі  

Приміські парки, національні 
парки, кемпінги, місця для 

пікніків і ареали для водного 

спорту  

Концертні зали, театри, арт-

галереї, художні центри  

Освітні центри для дорослих, 

дитячі клуби, суспільні центри 

Філії бібліотек, місцеві 
бібліотеки, мобільні бібліотеки  

Інформаційні послуги, історичні 
місця, зони, що охороняються, 

пам’ятники природи та історико-

культурної спадщини 

Ігрові центри, санаторії, 
профілакторії, табори 

відпочинку, суспільні центри 

ЦЕНТР 

КООРДИНАЦІЇ 
РЕКРЕАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 

СТОЛИЧНОМУ 

РЕГІОНУ 

Рис. 1. Структурне зображення функцій Центру координації рекреаційної діяльності
органів місцевого самоврядування в столичному регіоні
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личного регіону спільної культурної політики, комплек-
сних заходів, спрямованих на збереження історико-арх-
ітектурної спадщини, послаблення техногенного наван-
таження на довкілля, прискорення переходу до сталого
розвитку Києва і прилеглих населених пунктів. На жаль,
на сьогодні, хоча рекреаційна галузь й охоплює госпо-
дарську діяльність не тільки з організації туризму, а й
відпочинку населення, курортного і профілактичного
лікування, оздоровлення, екскурсійних і дозвіллєвих по-
слуг, проте вона не визначена як цілісний напрям діяль-
ності.

Тому Центр у процесі модернізації органів місцево-
го самоврядування, повинен виконувати не тільки функції
контролю та координації суб'єктів рекреаційної діяль-
ності в територіальному окрузі, але й надавати їм не-
обхідні консультації та забезпечувати потрібною інфор-
мацією.

Відповідно діяльність Центру повинна, насамперед,
забезпечувати гарантований державою рівень рекреа-
ційних послуг на душу населення, які надаються непри-
бутковими організаціями та установами за рахунок дер-
жавного та місцевих бюджетів.

Зокрема трансформація лінійної організаційної струк-
тури державного управління рекреаційною діяльністю у
функціональну, дозволить не тільки привести у
відповідність управлінські заходи до сучасних умов функ-
ціонування суб'єктів рекреаційної діяльності, але й за до-
помогою створення Центру забезпечить надання їм інфор-
маційної та правової підтримки, адаптації державної рек-
реаційної політики до умов столичного регіону. У свою
чергу, це дозволить привести сферу рекреаційного забез-
печення населення столичного регіону у відповідність ви-
могам Європейського Союзу з цього питання.

У розвиток важливих положень, викладених 1992 ро-
ку в Європейській хартії міст, Рада Європи запропонувала
країнам-членам досить актуальний документ — Маніфест
нового урбанізму. У ньому викладено наукові засади, кон-
цептуальні підходи, застосування яких спроможне допо-
могти сучасним мегаполісам і міським регіонам модерні-
зувати муніципальне управління, наблизити його до по-
треб громадян. Визначальними аспектами в управлінні ме-
гаполісами і міськими зонами на сьогодні вважаються де-
мократія, сталий розвиток, солідарність, культура [8, c. 165]
і, що не менш важливо, якість надання послуг, зокрема рек-
реаційних, бурхливий розвиток яких в останні роки відби-
ває об'єктивні тенденції соціального розвитку у світі, в
нашій країні і практично у всіх її регіонах. Без рекреації
тепер неможливо уявити собі економіку не тільки більш
чи менш розвиненої країни, але й окремо взятого муніци-
пального утворення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Суспільні реалії спонукають до подальшого оновлен-
ня концепції державної регіональної політики, насампе-
ред доцільно конкретизувати в ній головні напрями оп-
тимізації загальнодержавних, регіональних і місцевих
інтересів. На чільне місце в концепції заслуговують і тео-
ретико-методологічні засади Київського столичного ре-
гіону, розгляд основних закономірностей формування,
функціонування та розвитку мережі його рекреаційних
територій, класифікація об'єктів рекреаційного середо-
вища в контексті проведення адміністративно-територі-
альної реформи в Україні.

Київський столичний регіон повинен виконувати ур-
бокомпенсаційні функції завдяки дачному відпочинку,
санаторному (пансіонати, бази відпочинку, санаторії)
відпочинку, самодіяльному туризму та інших рекреа-
ційних послуг як основної "продукції" територіальної
рекреаційної системи, впливають на розширення цієї
зони, її ущільнення та зростання рекреаційних наванта-
жень. При цьому соціальне значення сфери рекреаційних
послуг столичного регіону має визначатись забезпечен-

ням можливості раціонального використання вільного
часу та бути одним із головних показників якості життя
та рівня людського розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш актуальних проблем українсь-

кого державотворення, що потребує системного ана-
лізу та невідкладного вирішення, є якісне поліпшен-
ня організації та функціонування органів державної
влади. З огляду на це, теоретичне вивчення процесу
інституалізації функцій управління набуває особли-
вого значення як з теоретичної, так і з практичної
точок зору. Існує також проблема у вживанні
термінів "інституціалізація" та "інституалізація", які
у ряді випадків необгрунтовано синонімізуються.
Відмінність між ними необхідно шукати у розбіж-
ності понять "інститут" та "інституція", які перебу-
вають у відносинах взаємного доповнення — інсти-
туція лежить в основі будь-якого інституту, а він, у
свою чергу, є органічним доповненням інституції.

Відомий американський дослідник С. Хантінгтон
з цього приводу зазначив: "Соціальна й економічна
модернізація підриває старі форми влади і руйнує тра-
диційні політичні інститути. І не обов'язково вона
створює нові форми або нові політичні інститути.
Однак, розширюючи політичну свідомість і політич-
ну активність мас, вона створює найгострішу в них не-
обхідність" [29, с. 449]. Підвищення ефективності та
результативності функціонування системи державно-
го управління, уточнення закономірностей розвитку
суспільних процесів, а також розв'язання проблем ре-
формування інститутів, що забезпечують належний
рівень життєдіяльності держави, є важливим чинни-
ком забезпечення національної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Процес інституціоналізації досліджували

С. Ліпсет, Дж. Ландберг, Р. Бенедикс, П. Блау, Б. Мур,

М. Дюверже, Р. Міллс та ін. Одним із перших, хто пе-
реконливо довів особливе значення інституціонально-
го підходу для формування організаційних і правових
структур та прийняття рішень у контексті здійснення
державної влади, був американський політолог
А. Бентлі, автор книги "Процес правління" (1908).

В українській науці до недавнього часу традицій-
но переважали економічний та соціологічний дискур-
си застосування категорій "інститут" та "інституалі-
зація": на межі ХХ та ХХІ ст. дослідники констатува-
ли факт значної поширеності інституціальних дослі-
джень у галузі економічних наук (йшлося про десят-
ки наукових праць, присвячених різним напрямам
інституціальних феноменів) [20].

Нині інституціональна методологія дедалі актив-
ніше використовується вітчизняними політологами
для вивчення політичних проблем. Аналіз існуючих
політологічних праць свідчить про дедалі активніше
застосування інституціональних досліджень щодо
загальних проблем влади і політичної сфери життя,
політичних інститутів, демократії.

Зокрема цей напрям досліджень репрезентований
монографіями "Політичні інститути в процесі рефор-
мування системи влади" В. Ребкала і Л. Шкляра [22],
"Порівняльний аналіз політичних систем країн Захі-
дної Європи: інституційний вимір" А. Романюка [24],
колективною працею "Політико-правові інститути су-
часності: структура, функції, ефективність" за загаль-
ною редакцією М. Панова і Л. Герасіної. В останній
праці, наприклад, досліджено парадигму інституціо-
нального аналізу діяльності політико-правових
об'єктів, проблеми соціальної ефективності політи-
ко-правових інститутів, проаналізовано вплив різних
чинників на оптимізацію їх діяльності [18].
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Н. Гончарук у статті "Проблеми та перспективи ре-
формування публічної адміністрації в Україні" зазначає,
що побудована в Україні за роки незалежності система
державного управління залишається малоефективною,
громіздкою, внутрішньо суперечливою і відірваною від
потреб людини, а отже, не відповідає стратегічному кур-
су держави на демократію та європейські стандарти вря-
дування. Досить зазначити, що у рейтингу Світового бан-
ку щодо ефективності державного апарату Україна зай-
має 143-є місце з 212 країн, перебуваючи між Мадагаска-
ром і Кенією [4].

Г. Ситник, В. Олуйко, М. Вавринчук у роботі "Націо-
нальна безпека України: теорія і практика" багато уваги
приділяють питанням діяльності органів державної вла-
ди щодо забезпечення національної безпеки: "Відомо, що
державна влада є головним інструментом забезпечення
існування держави, охорони політичної системи, еконо-
мічної та соціальної структури, організації та упорядку-
вання соціально неоднорідного суспільства, збереження
його цілісності. Вона здійснює вплив на суспільні проце-
си (відносини) за допомогою спеціально створених інсти-
тутів (органів, установ, організацій), використовуючи
наявні в її розпорядженні ресурси (матеріальні, фінан-
сові, інтелектуальні та інші). Тому за змістом державне
управління є процесом реалізації державної влади, а сфе-
ри діяльності держави трансформуються у сфери дер-
жавного управління" [26, с. 183]. Однак органи держав-
ної влади поки не в повній мірі використовують напра-
цювання науки державного управління: "У ході підготов-
ки і прийнятя управлінських рішень поки недостатньою
мірою використовуються напрацювання сучасної науки
управління, зокрема методи аналізу політики, системно-
го та ситуативного аналізу, що свідчить про необхідність
подолання певної відірваності теорії від практики" [26, с.
186].

У дисертаціях М. Ніколаєвої [11], О. Півторака [16],
О. Скребець [27], О. Крет [9] і С. Довгого [5] проаналізо-
вано процеси інституціональних змін політичної систе-
ми України, становлення демократичних інститутів в умо-
вах її реформування, зокрема, сутність інституту парла-
ментаризму, інституалізацію української політичної вла-
ди. Зокрема у роботі С. Довгого, присвяченій особливос-
тям інституалізації української політичної влади, дослі-
джено тенденції, конкретно-історичні умови та постто-
талітарні суперечності інституалізації влади в Україні пе-
ріоду незалежності, виявлено закономірності впливу
інститутів громадянського суспільства на систему влади
та показано її інституційну перспективу [5].

Продовжуючи цю тему, Л. Герасіна та О. Данильян
зазначають, що "формування нових інститутів і сучасних
організаційних принципів не обов'язково призводить до
цілісного оновлення суспільства, а може навіть супровод-
жуватися зміцненням традиційних систем через вплив
нових форм організації" [21, с. 120].

Слід зауважити, що будь-які соціально-політичні
зміни — і часткові, і системні-характеризується певною
конфліктністю. Це пояснюється тим, що впровадження
в соціальну систему нових, готових зразків інститутів (ап-
робованих у модернізованих суспільствах), поряд з існу-
ванням традиційних, супроводжується протистоянням
інновацій і традицій, що за певних умов може призводи-
ти до конфліктів та різного роду кризових станів.

Тому слід погодитися з І. Бідзюрою в тому, що зміни
не повинні бути "простою заміною одних суспільних
інститутів іншими або одних державних діячів іншими.
Подібні заміни неминуче призведуть лише до поглиблен-
ня кризи, а не до виходу з неї". Вчений пропонує зверну-
тися до теорії соціальних систем, яка, на його думку, вда-
ло конкретизує основні ідеї теорії самоорганізації сусп-
ільства. Засновник цієї теорії Т. Парсонс вважав, що будь-
які серйозні зміни у цілісній соціальній системі (яка скла-
дається, у свою чергу, з підсистем) можна здійснювати

без загрози для стабільності самого суспільства лише
через ускладнення існуючої системи. Нові елементи по-
винні не механічно заміняти собою старі, а спочатку
"вживлятись" у наявні системні зв'язки з тим, щоб у май-
бутньому, можливо, замінити собою — частково або по-
вністю — деякі старі елементи системи. Цьому питанню
Т. Парсонс присвятив спеціальне дослідження [14]. Ана-
логом подібних процесів іноді може слугувати також
механізм розвитку наукового знання, коли стара теорія
охоплюється новою і входить у неї як окремий випадок
[2, с. 53].

Важливу роль у методології дослідження конфліктів,
безумовно, відіграють методи, оскільки саме в них зна-
ходять своє тактичне втілення методологічні принципи
та наукові підходи дослідження політичних конфліктів.
Автор статті виходить з того, що науковий метод — це
конкретний шлях дослідження, який дає змогу отрима-
ти нові наукові результати та досягти поставленої мети.
Науковий метод передбачає застосування раніше нако-
пичених знань для дослідження ще не вивчених явищ і
проблем [23, с. 10].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Державне управління як різновид управлінської

діяльності опирається на існуючу в даній країні владу, що
здійснює свій відчутний вплив на розвиток суспільства та
його сегменти і діє комплексно, злагоджено, безперерв-
но. Державне управління в кожній країні має свою дав-
ню історію, національні особливості, традиції, норми та
забезпечується через відповідні інститути.

Відомий американський вчений Д. Норд стверд-
жує, що "інституції — це правила гри в суспільстві,
або точніше, придумані людьми обмеження, які спря-
мовують людську взаємодію в певне річище. І, як на-
слідок, вони структурують стимули в процесі людсь-
кого обміну — політичного, соціального чи економі-
чного" [12, с. 11].

Існування інститутів пов'язане з діяльністю людей,
організованих у статусні групи, що відповідають потре-
бам суспільства або даної групи. Інституційний аналіз
соціального життя передбачає вивчення повторюваних і
найбільш стійких образів поведінки, звичок, традицій, що
передаються з покоління в покоління. Різноманітність
інститутів відповідає різноманітності людських потреб,
насамперед у виробництві продуктів і послуг, розподілі
благ і привілеїв, у безпеці, захисті життя і благополуччя,
в соціальному контролі за поведінкою членів суспільства,
в комунікації тощо.

Люди, об'єднані в соціальні групи для реалізації по-
треби, що у них з'явилася, спочатку спільно шукають різні
варіанти її задоволення. У процесі суспільної практики
вони виробляють найбільш прийнятні зразки і шаблони
поведінки, які з часом через багаторазове повторення та
оцінку перетворюються на стандартизовані звички і зви-
чаї. Через деякий час розроблені зразки і шаблони пове-
дінки приймаються і підтримуються суспільною думкою,
а в кінцевому підсумку узаконюються, включно з розроб-
кою певної системи санкцій на випадок їх порушення.
Фіналом процесу інституціоналізації є створення відпо-
відно до норм і правил чіткої статусно-рольової струк-
тури, яка приймається більшістю учасників соціального
процесу.

Варто погодитись з думкою С. Хантінгтона, що по-
літичні інститути складаються не за один день. Політич-
ний розвиток є в цьому сенсі повільним процесом, особ-
ливо в порівнянні з набагато динамічнішим процесом
економічного розвитку. У деяких випадках гострий
конфлікт або інші серйозні випробування можуть при-
водити до більш швидкого перетворення організацій в
інститути, ніж в умовах нормального життя. Але такі
інтенсивні впливи рідкісні, і навіть за їхньої наявності
потрібен час [29, с. 33].
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Розгляду змісту інституалізації діяльності органів дер-
жавної влади передує аналіз певних термінологічних про-
блем, пов'язаних з поширенням в українському політич-
ному і науковому обігу понять "інституціоналізація",
"інституціалізація" і "інституалізація". Перший термін має
застосовуватися як калька з англійської — "institu-
tionalization" — для позначення наукової методології інсти-
туціоналізму. Відмінності у вживанні двох інших термінів,
на думку О. Крат, треба шукати в розбіжності понять
"інститут" та "інституція", що використовуються в ук-
раїнській мові або як синонімічні, або як нетотожні. На
думку українських вчених, існуюча проблема пояснюєть-
ся імпортованістю зазначених термінів з інших мов [9].

Як зазначає російський філолог О. Іншакова, вже в
латині фактично вживалися два терміни — "institutum" і
"institutio" [32, с. 721]. Пізніше ця традиція закріпилася в
західноєвропейських мовах. Зокрема у сучасній
англійській мові застосовуються як аналітичні інструмен-
ти інституціональної теорії, відповідно, терміни "institute"
та "institution". Подібна ситуація склалася у французькій,
польській, чеській, сербській мовах. На це звертає увагу
російський філолог Н. Тупікова. Вона наполягає на не-
обхідності чіткого розмежування лексем інститут —
інституція та некоректності змішування цих понять, хоча
в російській мові ці терміни традиційно не відокремлю-
ються [32, с. 643].

Поширеність синонімічного трактування зазначених
понять і в українському науковому просторі пов'язують
з невиправданою редукцією категоріального апарату
інституціоналізму внаслідок видання у 1984 р. праці Т.
Веблена "Теория праздного класса" російською мовою,
при перекладі якої було пропущено підзаголовок, де
вживалося поняття "інституція" (An Economic Study of
Insnitution). Так само перекладався цей термін і в працях
Д. Норта і Т. Еггертссона, що закріпили застосування
терміна "інститут" та призвели до практичної втрати ка-
тегорії "інституція" при описі феноменів відповідного
характеру. Про це пише російський науковець О. Інша-
ков. Він справедливо зазначає, що така ситуація часто стає
причиною ототожнення понять, що описують соціальні
форми структур і функцій, значно утруднює сприйняття
й аналіз оригінальних зарубіжних текстів, де найбільш
вживаним є термін "інституція", збіднює науковий інстру-
ментарій вітчизняних дослідників. Вчений підкреслює не-
обхідність окреслити систему вихідних категорій та
здійснити їхню дефініцію [6, с. 42].

Українські автори М. Кармазіна та О. Шурбована,
також зауважують, що нині в Україні спостерігаються
певні зміни. Відтак, якщо назва книги неоінституціоналі-
ста Д. Норта "Institutions, institutional change and economic
performance" в перекладі на російську мову звучить як
"Институты, институциональное изменение и функцио-
нирование экономики", то в перекладі на українську —
"Інституції, інституційна зміна та функціонування еко-
номіки", тобто точніше [7, с. 13]. П. Бергера і Б. Бергер
також трактують інституції як регулятивні зразки, про-
грами, якими суспільство обмежує поведінку індивідів [1].

М. Кармазіна та О. Шурбована констатують, що
правильно було б розуміти термін "інституція" як вста-
новлення, традицію, порядок, заведений в суспільстві,
а "інститут", відповідно, розглядати як закріплення та-
ких звичаїв і порядків у законах і правових нормах [7,
с. 13]. На їхню думку, "питання синонімії понять "інсти-
тут" та "інституція" вирішується шляхом окреслення
специфіки застосування кожного з них та неприпус-
тимості ототожнення їхніх значень. Інституціям
відводиться значення символічних, звичаєвих, семіо-
тичних значень та практик, закріплення і відтворення
яких здійснюється за допомогою таких соціальних
організацій, як інститути (зокрема політичні)" [7, с. 17].
З їхньою позицією погоджуються інші вітчизняні нау-
ковці, зокрема, В. Опанасюк [13], Н. Волвенко [3].

Погоджуючись із згаданим підходом до визначення
сенсу понять "інститут" та "інституція", слід виходити з
того, що в українському науковому просторі їх розме-
жування відбуватиметься непросто й не відразу. Майже
у всіх проаналізованих працях вітчизняних авторів, де
аналізуються різноманітні політичні інститути, зазначені
терміни не розділяються, а про інституції майже не зга-
дується.

Автор не розглядає поняття "інститут" та "інститу-
ція": первинною є інституція, вона може існувати без
інституту, вторинним є інститут, він завжди спирається
на певну інституцію. Наведемо для ілюстрації дотепний
образний вислів — різниця між інституцією та інститу-
том тотожна різниці між правилами гри у футбол і фут-
больною командою, що реалізує ці правила гри на фут-
больному полі [10].

Визначаючи поняття "інституція" (від лат. institutio
— встановлення, заснування), використаємо підхід до
його розуміння, запропонований американським вче-
ним Д. Нортом, представником нової інституціональ-
ної теорії. Сформульоване ним визначення стало кла-
сичним: інституція — це "правила гри" в суспільстві, це
обмежувальні рамки, створені людьми для організації
взаємин. На думку науковця, інституції включають всі
форми обмежень, створених людьми для того, щоб на-
дати певну структуру людським контактам. Інституції
зменшують невизначеність, структуруючи повсякден-
не життя, організовують взаємини між людьми, виз-
начають і обмежують набір альтернатив, які є в кож-
ної людини.

Д. Норт вважає, що інституції бувають не лише фор-
мальними (правила, придумані людьми), а й неформаль-
ними (загальноприйняті умовності й кодекси поведінки).
Вони є не лише продуктом свідомого людського задуму,
а й продуктом спонтанного процесу історичного розвит-
ку. Інституційні обмеження включають як заборони інди-
відам робити певні дії, так і вказівки, за яких умов окре-
мим індивідам вони дозволені. Тому дослідник і тлума-
чить інституції як рамки, у межах яких люди взаємоді-
ють один з одним. Але оскільки і встановлені свідомо пра-
вила, і неформальні кодекси іноді порушуються, то важ-
ливий елемент механізму функціонування інституцій по-
лягає у встановленні факту порушення та покаранні по-
рушника [12, с. 17—18]. У вирішенні цієї проблеми особ-
ливу роль відіграють організації.

За Д. Нортом, між інституціями та організаціями існу-
ють принципові розбіжності. Подібно до інституцій,
організації структурують взаємини між людьми, оскіль-
ки виникають внаслідок існування інституційних рамок.
Організація — це група людей, об'єднаних прагненням
спільно досягти якої-небудь мети. Інституційні рамки
впливають і на те, які саме організації виникають, і на те,
як вони розвиваються. Але, в свою чергу, організації впли-
вають на процес зміни інституцій, виступаючи головни-
ми агентами інституальних змін [12, с. 19—20].

Головна роль інституцій у суспільстві визначається
зменшенням невизначеності та встановленням стійкої
(хоча не обов'язково ефективної) структури взаємодії
між людьми. Але стабільність інституцій жодною мірою
не суперечить тому факту, що вони час від часу зміню-
ються. Отже, інституції формують можливості, які ма-
ють члени суспільства; організації створюються для того,
щоб використовувати ці можливості.

Розвиваючись, організації змінюють інституції. На
думку Д. Норта, остаточний напрям інституційних змін
формується:

— по-перше, "ефектом блокування", що виникає
внаслідок симбіозу (зрощування) інституцій та органі-
зацій на основі спонукальних мотивів, створюваних цими
інституціями;

— по-друге, зворотним впливом змін у наборі мож-
ливостей на сприйняття і реакцію з боку індивідів.
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Вчений робить висновок, що і формальні, й нефор-
мальні інституційні обмеження ведуть до утворення пев-
них організацій, які структурують взаємодію в суспіль-
стві. Ці організації виникають на основі стимулів, закла-
дених в інституційній системі, а тому результативність
їхньої діяльності залежить від цієї системи [12, с. 21, 23].

Трактуючи інститути, будемо спиратися на концеп-
цію інституалізації згаданого вище С. Хантінгтона. Він
вважає, що історично політичні інститути виникли із
взаємодії і розбіжностей між суспільними групами та
поступовим розвитком процедур і організаційних ме-
ханізмів, націлених на розв'язання цих розбіжностей.
Кожний суспільний стан, щоб стати стабільним, має бути
інституалізованим, тобто мають бути утворені інститу-
ти — "сталі, значимі і повторювані форми поведінки" [29,
с. 32]. Інституалізація — це процес, за допомогою яко-
го організації і процедури набувають цінності й стаб-
ільності [29, с. 32].

Оскільки спільне існування має бути інституалізова-
не, рівень спільності у складному суспільстві залежить
від міцності й чинності його політичних інститутів. Інсти-
тути є поведінковим виразом моральної згоди і спільних
інтересів. Окрема родина, клан, плем'я або сільська гро-
мада можуть досягати спільності ціною порівняно неве-
ликих свідомих зусиль. Вони представляють собою при-
родні співтовариства. У міру того, як суспільства стають
численнішими, складнішими в структурному відношенні
та здійснюють усе більш різноманітну діяльність, досяг-
нення й підтримка високого рівня спільності все більше
залежить від політичних інститутів [29, с. 30].

Виходячи з трактування інституцій і інститутів Д.
Норта і С. Хантінгтона, будемо розглядати інституаліза-
цію як процес, що охоплює формування інституцій та
їхню трансформацію в інститути. Така форма поведінки
як інститут неможлива без організаційних структур, які
виникають на основі певних інституцій. Можна вважати,
що наявність інституцій та їхнє функціонування у
суспільстві призводять до утворення відповідних органі-
зацій, а повторювальна і значуща для суспільства сукуп-
на діяльність інституцій і організацій призводить до ви-
никнення певних інститутів.

В окресленому контексті слід розмежовувати не лише
терміни "інституція" та "інститут", а й похідні від них тер-
міни "інституціалізація" та "інституалізація". Оскільки
перше стосується насамперед норм, цінностей, традицій
та порядків, існуючих у суспільстві, інституалізацію бу-
демо тлумачити як процес їхнього становлення і форму-
вання (результат інституціалізації — певна інституція).
Відповідно, під інституалізацією матимемо на увазі про-
цеси, завдяки яким явище або процес набуває не лише
певної нормативної і ціннісної впорядкованості, а й
організованості, фіналом якої буде створення інституту
(в досліджуваному контексті — діяльності органів дер-
жавного управління щодо врегулювання політичних
конфліктів).

Таке тлумачення інституалізації діяльності органів
державної влади, на наш погляд, є синтезом норматив-
ного, інституційного, процедурного елементів (досліджу-
ються ті чи інші процеси, процедури та рішення, що доз-
воляють забезпечити ефективну діяльність органів дер-
жавного управління). Очевидно, що в рамках тільки од-
ного підходу неможливо достатньо повно дослідити пол-
ітичні феномени чи явища. Тому перелічені підходи вар-
то розглядати як взаємодоповнюючі, а не суперечливі.
Тим більше, що в реальному політичному житті норма-
тивно-правова, інституційна, процедурна та політико-
культурна складові органічно пов'язані. Поширеність
такого теоретико-методологічного підходу дозволяє
уникнути абсолютизації окремих методів дослідження,
про що пишуть деякі українські дослідники [28], а з іншого
боку, дає можливість комплексно підійти до розв'язання
складної проблеми політичного життя суспільства.

Результатом інституалізації є формування стійкого
механізму, що забезпечує постійне й нормальне функці-
онування органів державного управління. У процесі інсти-
туалізації рішення, що приймаються органами держав-
ного управління, мають набути чітких обрисів, стати зро-
зумілими й корисними для кожної людини, а державна
влада — більш міцною, стійкою і стабільною, оскільки
визначальною характеристикою й ознакою інституалі-
зації завжди є виникнення певних відносно стійких і по-
вторюваних норм поведінки, що стають звичайними та
реалізуються всередині інститутів і завдяки інститутам.

Становлення соціальних інститутів — складний і ба-
гатоплановий процес, що носить назву інституалізації. Не
всі соціальні явища в своєму розвитку перетворюються
на соціальні інститути. Суспільна практика відбирає і зак-
ріплює лише ті відносини між індивідами й соціальними
групами, які стають життєво важливими для функціону-
вання суспільства як складної соціальної системи. Крім
того, процес інституалізації відображає історичний про-
цес: у різні періоди історії на перший план можуть вихо-
дити різні суспільні потреби, що безпосередньо відби-
вається на змістовній частині соціальних інститутів. У
процесі інституалізації відбувається упорядкування ха-
отичних соціальних відносин, надання їм сенсу, змісту та
певної соціальної спрямованості на виконання необхід-
них і значущих для суспільства соціальних функцій.

Даний термінологічний ряд доповнює й одночасно
замикає "інституціоналізація", яка являє собою процес
визначення і закріплення соціальних норм, правил, ста-
тусів і ролей, приведення їх в систему, здатну діяти у на-
прямі задоволення деякої суспільної потреби [12].

Повертаючись до інституалізації державного управ-
ління, хотілось би зупинитись на двох найбільш вдалих
визначеннях, що наведені в Енциклопедії державного
управління.

 Перше. Інституалізація в державному управлінні —
це процес формування, розвитку і засвоєння всіма еле-
ментами системи державного управління норм, правил,
ролей, цінностей і еталонів, необхідних для здійснення
державно-управлінської діяльності, способів контролю
за їх поведінкою, а також результат процесу, в межах
якого досягаються об'єктивізація державного управлін-
ня і його ефективне функціонування [31, с. 202].

 Друге. Інституалізація у державному управлінні —
це процес, мета якого визначається стратегічними ціля-
ми розвитку суспільства і який в умовах трансформації
суспільних відносин відбувається двома паралельними
шляхами. З одного боку, органи державної влади прово-
дять реформи, які стосуються різних сторін суспільної
життєдіяльності і в основі яких лежать розробка й упро-
вадження формальних правил у формі законодавчо-нор-
мативних актів. З другого, усталені традиції, звичаї, соц-
іальні норми є інституційною основою консервації тра-
диційних відносин, збереження старої ментальності, що
базуються на звичній системі цінностей і стандартах по-
ведінки. При запровадженні нових формальних правил і
норм, з метою забезпечення об'єктивізації державного
управління (наближення його до вимог і запитів суспіль-
ної системи), виникають протиріччя між існуючими тра-
диціями та новими формальними правилами, які можуть
бути усунуті за умови ефективної інституалізації цілей
державного управління та залучення громадськості до їх
реалізації [31, с. 203].

Застосуємо наведені вище теоретичні положення при
дослідженні практичних проблем конфліктності та без-
пеки. Аналіз наукової літератури свідчить, що в сучас-
них вітчизняних і зарубіжних дослідженнях з питань на-
ціональної безпеки та конфліктології як методологію
дослідження використовують, насамперед, системний
підхід, сутність якого полягає у комплексному досліджені
об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженим функ-
ціонуванням усіх елементів і частин. Такий підхід дозво-
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ляє дослідити взаємозв'язки політичного конфлікту та
процесу постійних змін політичної системи, можливі
впливи політичного конфлікту на її цілісність,
стабільність та динамічний прогресивний розвиток,
здатність ускладнювати або унеможливлювати реаліза-
цію національних інтересів у політичній сфері, особли-
вості інституалізації діяльності органів державного уп-
равління щодо врегулювання політичних конфліктів. Крім
того, системний підхід забезпечує перехід від теоретич-
ного розгляду окремих аспектів досліджуваної пробле-
ми до розробки понять і характеристик, що піддаються
емпіричному дослідженню. За допомогою методології си-
нергетичного підходу державно-правові явища досліджу-
ються як системи, що самоорганізуються, виникнення і
зміна яких грунтується на випадкових процесах, особ-
ливо в їх кризових, нестабільних станах [25].

Більшість дослідників наголошують на тому, що
інституціональна організація влади є не штучним, а орган-
ічним її виміром, що впорядковує владні відносини. До-
датковими аргументами на користь інституалізації влад-
них відносин також виступають наступні: влада завжди
передбачає обмеження свободи особистості, а інститут
вносить елемент раціональності, чим знижує рівень соц-
іальної напруги і зменшує можливість зловживання вла-
дою [17, с. 34]. Політичні інститути, організації, рухи, втя-
гуючись у конфлікт, активно обстоюють певні соціаль-
но-владні інтереси. Відповідно, політичні конфлікти под-
іляють на два види:

— конфлікт між владою та громадськими силами,
інтереси яких не представлені у структурі владних відно-
син;

— конфлікт усередині існуючої влади, який пов'яза-
ний із внутрішньогруповою боротьбою за розподіл влад-
них повноважень і відповідних позицій, зі спробами об-
грунтування нового курсу в межах існуючого політичного
ладу.

Розвиток політичної системи будь-якої країни нероз-
ривно пов'язаний із функціонуванням її організаційно-
інституціональної підсистеми, яку складають політичні
інститути (держава, уряд, парламент, політичні партії,
громадські організації тощо), що діють у найбільш конф-
ліктогенному секторі суспільного життя — сфері політич-
них відносин. Спираючись на демократичні методи, заз-
начені інституції покликані сприяти налагодженню ефек-
тивного політичного процесу, забезпечувати стабільне
функціонування та динамічний розвиток політичної сис-
теми. Останнє неможливе без належного регулювання
конфліктних за своєю суттю політичних відносин.

У західній літературі прийнято вживати терміни "уп-
равління" та "регулювання" конфлікту. При цьому "уп-
равління" трактується виключно у прикладному значенні,
в той час як ширшим поняттям вважається "регулюван-
ня". Як правило, регулювання конфлікту передбачає
діяльність на макрополітичному рівні, яке означає орган-
ізацію в рамках політичної системи певних інститутів,
здійснення процедур і практик регуляції конфліктів, що
повторюються, а тому цей термін можна застосовувати
до різних конфліктів одного типу. Окрім управління ок-
ремими конфліктами, регулювання включає і діяльність
із запобігання чи попередження деструктивних, тобто на-
сильницьких форм вияву конфлікту [8, c. 677].

Зазначимо, що регулювання політичних конфліктів
тісно пов'язане з їх інституалізацією, яка нами розгля-
дається як необхідна умова конструктивності політично-
го конфлікту, важливий крок на шляху забезпечення ста-
більності політичної системи та національної безпеки в
цілому.

Про важливість інституалізації конфлікту пише
П. Циганков, відзначаючи, що "переговори, консультації,
посередництво, угоди та інші традиційні засоби врегулю-
вання в сучасних конфліктах виявляють вельми низьку
ефективність. Їх дієвість визначається можливостями
формалізації конфлікту, додання йому офіційного ста-

тусу, чіткого визначення його причин та ідентифікації
безперечних легітимних представників сторін, тобто як
раз тим, що, як правило, заперечується учасниками цих
конфліктів" [30, с. 437].

Практика розв'язання політичних конфліктів за-
свідчує наявність трьох основних форм подолання кон-
фліктної ситуації: суттєве, але не повне узгодження інте-
ресів і позицій конфліктуючих сторін (компроміс); їх взає-
мовигідне примирення (консенсус); перемога однієї сто-
рони над іншою.

Але, наприклад, Р. Даль вважає, що в кожному пол-
ітичному конфлікті можливе виникнення трьох альтер-
натив: тупик, примус, мирне врегулювання. Тупик вини-
кає в тому випадку, коли кожен учасник конфлікту про-
довжує блокувати дії іншого, будучи не в змозі змінити
його поведінку. Результатом тупика буває статус кво.
Примус є найбільш розповсюдженою дією влади, що на-
магається уникнути громадянської непокори, для чого
використовується поліція, армія, бюрократичний апарат.
Можливість мирного урегулювання виникає при існу-
ванні інституціональних механізмів [19, c. 557—558].

Інституалізація повноважень органів державної вла-
ди полягає в тому, що кожен інститут державного управ-
ління отримує визначені тільки для нього специфічні по-
вноваження, які він повинен ретельно виконувати з метою
підтримки нормального функціонування, подальшого роз-
витку об'єктів суспільного сектора та персональної
підзвітності і відповідальності перед державою за допу-
щені недоліки й прорахунки у цій роботі. Інституалізація
повноважень органів державного управління дозволяє
керівникам і спеціалістам у цій галузі: по-перше, знати, до
якого конкретно інституту можна звернутись з певною
проблемою і вирішити її; по-друге, з'ясувати, хто нестиме
персональну відповідальність у випадку невирішення (за-
тягування з вирішенням) відповідної проблеми; по-третє,
подати до суду на інституалізований інститут за невико-
нання ним доручених йому державою повноважень і зас-
тосування до нього певних фінансових санкцій [15, с. 82].

Правильно організоване управління надає конфлік-
тному процесові форми, яка забезпечує мінімізацію не-
минучих політичних, соціальних, економічних і мораль-
них утрат, оптимізацію тих чи інших сфер суспільного
життя. Позитивні наслідки соціально-політичного роз-
витку постають не з конфлікту як такого і не з уявної
безконфліктності, а з уміння впливати на конфлікт у по-
трібному напрямі.

Органам державної влади необов'язково кожного
разу втручатися в будь-які форми конфліктів. Існують
інститути громадянського суспільства, що сприяють ви-
рішенню конфліктів в "обхід" держави. Втручання дер-
жавних органів необхідно в тому випадку, якщо конфлі-
кти загрожують суттєво торкнутися інтересів громадян,
що не беруть участі в них; виникають загрози встановле-
ному порядку; існує загроза здійснення суб'єктами кон-
флікту актів незаконного насилля; виникає загроза на-
ціональній безпеці.

Однією з умов стабільного й поступального розвит-
ку суспільства може вважатися безперервне виявлення
джерел і причин напруги та конфліктів, їх вчасне врегу-
лювання. Необхідним є зниження гостроти конфліктів
шляхом поглиблення співробітництва між гілками вла-
ди, вирішення соціальних, матеріальних і національних
проблем, забезпечення своєчасних реформ та правопо-
рядку, підвищення ефективності рівня управління та ви-
конавської дисципліни, зростання її авторитету серед
населення. Все більш важливою постає інституалізація
діяльності органів державної влади щодо запобігання,
пом'якшення та нейтралізації негативних наслідків
конфліктів в інтересах суспільства в цілому чи окремих
його суб'єктів, а також застосування теоретичних та
практичних знань для направлення конфліктного процесу
у правове русло.
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ВИСНОВКИ
Результатом інституалізації є формування стійкого

механізму, що забезпечує постійне й нормальне функці-
онування органів державного управління. В процесі інсти-
туалізації рішення, що приймаються органами держав-
ного управління мають набути чітких обрисів, стати зро-
зумілими і корисними для кожної людини, а державна
влада — більш міцною, стійкою і стабільною, оскільки виз-
начальною характеристикою й ознакою інституалізації
завжди є виникнення стійких і повторюваних норм пове-
дінки, що стають звичайними і реалізуються всередині
інститутів і завдяки інститутам.

Процес інституалізації діяльності органів державної
влади щодо врегулювання політичних конфліктів є вкрай
важливим. Кожен інститут державного управління при
прийнятті політичних рішень повинен отримати: легітимні
повноваження і владні функції; чітко визначений регла-
мент з жорсткими санкціями, адміністративними ресур-
сами і важелями впливу; комплекс колективних ресурсів,
що застосовуються від імені і в інтересах усього народу;
ймовірну відповідальність перед державою за допущені
недоліки й прорахунки у цій роботі. Обсяг владних по-
вноважень і відповідальність органу державної влади,
який приймає рішення щодо врегулювання політичного
конфлікту, повинен відповідати характеру інтересів і
пріоритетів особи, суспільства, держави загалом.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відштовхуючись від сутності та принципів інсти-

туалізації діяльності органів державної влади, необхід-
но розробити детальний алгоритм дій, спрямованих на
реагування загрозам суспільно-політичній безпеці, які
породжуються політичними конфліктами. Органи дер-
жавної влади повинні бути інституційно готовими на
будь-які випадки загострення політичної ситуації .
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У статті проаналізовано економічні передумови розвитку енергозбереження в Україні. Розглянуто
особливості організації системи державного управління у сфері енергозбереження. Визначено про-
блемні аспекти здійснення державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ре-
сурсів. Проаналізовано найрезультативніші державні програми енергозбереження провідних країн
світу. Запропоновано удосконалити механізм державного управління у сфері енергозбереження,
що покликаний стимулювати ефективне використання енергоресурсів господарюючими суб'єкта-
ми. Реалізація ефективної державної політики у сфері енергозбереження передбачає декілька етапів:
аналіз звітності минулих періодів та визначення найефективніших інструментів державного стиму-
лювання енергоефективності, удосконалення нормативно-правової бази задля забезпечення роз-
витку пріоритетних напрямів енергозбереження, формування державної фінансової бази, держав-
на підтримка та стимулювання енергозбереження, державний контроль та моніторинг стану ефек-
тивного використання енергоресурсів.

The article analyzes economic preconditions for development of energy conservation in Ukraine. The
features of state management in the sphere of energy conservation are considered. Problematic aspects
of state policy in the sphere of energy efficiency are identified. The most productive national energy
efficiency programs the world leading countries are analyzed. Organization of the state management
mechanism in the sphere of energy conservation is improved. It was designed to encourage energy efficiency
of business entities. The implementation of effective state policy in the sphere of energy conservation
involves several steps: analysis of past accounting periods and determining the most effective tools of
state stimulation of energy efficiency, improving the regulatory framework, formation of state financial
base, government support and stimulation of energy conservation, state inspection and monitoring of energy
efficiency.

Ключові слова: економічна безпека, енергозбереження, енергоресурс, ефективність, управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вектори розвитку сучасних національних економік

більшості держав Світу значно змінилися за останні де-
сятиліття. Ці зміни викликані перебудовою самого по-
стіндустріального суспільства та розумінням неможли-
вості безкінечної розбудови економіки за рахунок
збільшення споживання енергетичних ресурсів. Така мо-
дель економічного розвитку, за словами Генерального
Секретаря ООН Пан Гі Муна, є "моделлю глобального
самогубства". У зв'язку з цим, була сформована нова інно-
ваційна стратегія економічного розвитку. Вона передба-
чає розвиток національних економік при безперервному
зменшенні ними споживання енергоресурсів.

Особливої актуальності набула така стратегія розвит-
ку економіки для України. Адже її реалізація здатна не
лише забезпечити процвітання України у майбутньому, а
й стати запорукою економічної та енергетичної безпеки
вже сьогодні.

Низький рівень забезпеченості України енергоресур-
сами власного видобутку, що покриває потреби внутріш-
нього ринку лише частково: з нафти — на 10—12%, з при-
родного газу — на 20—25%, з вугілля — на 85—90%, є
одним з головних факторів уповільнення темпів розвит-
ку національної економіки [1, с. 7]. Постійне ж зростан-
ня вартості імпортованих енергоресурсів та переведення
їх поставок у політичну площину взагалі ставлять під заг-
розу економічну безпеку держави. Разом з тим, висока
доля енергоресурсів у вартості готової продукції вітчиз-

няного виробництва, що у середньому складає 15—40%,
робить її неконкурентоспроможною ні на світовому рин-
ку, ні на внутрішньому ринку, відкритому для іноземних
виробників [2, с. 76]. Вирішення вищезазначених проблем
можливе лише шляхом впровадження ефективного орган-
ізаційно-економічного механізму господарювання, що ба-
зується на принципі зменшення енергоємності ВВП. Зва-
жаючи на це, пріоритетним напрямом діяльності держав-
них органів влади та керівництва інших суб'єктів госпо-
дарювання має стати послідовне провадження політики
енергозбереження як найбільш ефективного інструмен-
ту економії енергоресурсів та гарантування енергетичної
безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Перші спроби до економічного обгрунтування до-

цільності заходів з енергозбереження та формування
відповідних механізмів управління були зроблені в СРСР
ще у 30-ті роки ХХ століття, але, на жаль, вони носили
виключно формальний характер. Другим етапом розвит-
ку енергозбереження стали 70-ті роки ХХ століття, як
відповідь провідних країн світу на кризові явища 1973 та
1979—1980 років. Саме у цей період була закладена тео-
ретична база для організації, управління та оцінки еко-
номічної ефективності програм з енергозбереження на
державному рівні. Слід зауважити, що в цей же час у СРСР
спостерігалася зворотна тенденція: споживання енерге-
тичних ресурсів у 80-ті роки ХХ століття збільшилося на
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18% порівняно з 1979 роком [3, с. 7]. Така ситуація стала
результатом штучного стримування ціни на енергоресур-
си, а як результат — значного відставання рівня розвит-
ку вітчизняної економіки від провідних економік світу.

Сьогодні значний науково-практичний інтерес у сфері
організації та державного управління енергозбережен-
ня представляють праці таких вітчизняних та закордон-
них вчених, як О.М. Бархатов, М.А. Вознюк, Д.Ю. Дрож-
жин, О.І. Косов, Я.О. Костенок, В.В. Микитенко, Т.О.
Сердюк, О.М. Суходоля, М.О. Ткаченко, Ю.І. Чистов, В.
Вонг, А. Тріані, К. Танака, Дж. Крейтс, Р. Кауфман, Д.
Стерн, С. Кетіпемьюла.

Попри значну кількість наукових досліджень зали-
шається низка проблем, що значно знижує ефективність
програм з енергозбереження загальнодержавного, регіо-
нального та галузевого рівнів, а також нівелює ефект від
застосування відповідних мотиваційних інструментів дер-
жавою. Головною з них є застосування недосконалих ме-
ханізмів державного регулювання енергозбереження, що у
сумі з суперечностями нормативно-правової бази та відсут-
ністю фінансування на практиці реалізується шляхом "сти-
мулювання" енергозбереження лише за допомогою важелів
зовнішньої негативної мотивації. Така ситуація зумовлює
необхідність доопрацювання механізму державного регу-
лювання та стимулювання енергозбереження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення механізму державно-

го регулювання енергозбереження шляхом аналізу
найбільш проблемних його аспектів та дослідження дос-
віду провідних країн світу у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зростання рівня соціально-економічного розвитку

держави важко уявити без забезпечення усіх ключових
сфер енергетичними ресурсами у повному обсязі. Адже
нестача чи відсутність енергоресурсів унеможливлює про-
цес виробництва, роботу сільського господарства, транс-
порту, тощо. Разом з тим, енергетична безпека України
знаходиться у вкрай низькому рівні (табл. 1).

За оцінками International Energy Agency енер-
гоємність ВВП України є однією з найвищих у світі —
0,55 т.у.п./ тис. дол. США, тоді як середній показник роз-
винених країн не перевищує 0,15 т.у.п./ тис. дол. США,
Російської Федерації — 0,44 т.у.п./ тис. дол. США, Рес-
публіки Білорусь — 0,26 т.у.п./ тис. дол. США [5]. Разом
з тим, тарифи на природний газ та електричну енергію
для промисловості за останні 5 років зросли відповідно у
3,2 і 1,8 рази. Така ситуація ставить на межу банкрутства
не лише найбільш енергоємні виробництва, а й загрожує
економічній безпеці країни у цілому. З іншого боку, реа-
лізація існуючого ресурсу енергозбереження в промис-
ловості, транспорті та ЖКГ здатна значно покращити
стан вітчизняної економіки. Так, наприклад, лише про-
мисловість України щорічно непродуктивно використо-
вую 3 млрд кВт·год електричної та 6 млн Гкал теплової
енергії [6, с. 5]. Згідно з даними Аналітичного центру

"Бюро економічних та соціальних технологій" реалізація
повного комплексу заходів з енергозбереження та при-
ведення стану енергоспоживання до середньоєвропейсь-
кого рівня дозволить щорічно економити 16,3 млрд дол.
США [7, с. 17].

Термінологія. Під терміном "енергозбереження" слід
розуміти реалізацію комплексної організаційної, прак-
тичної, наукової та інформаційної діяльності, яка спря-
мована на раціональне та економне використання первин-
ної і перетвореної енергії у господарській діяльності. Тоді
"державне регулювання енергозбереження" — це систе-
ма заходів задля здійснення контролюючої, підтримую-
чої та компенсаційної діяльності держави направленої на
стимулювання розвитку енергозбереження суб'єктами
господарювання у межах національної економіки.

Основи державної політики у сфері енергозбережен-
ня. Нормативно-правова база України у сфері енергоз-
береження складається з 11 Законів України, 15 Указів
Президента, 170 рішень Уряду та інших підзаконних актів.
Серед них основними є: Закони України "Про енергозбе-
реження", "Про електроенергетику", "Про теплопоста-
чання", "Про альтернативні види палива", "Про основи
містобудівної діяльності", "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо стимулювання заходів
з енергозбереження", рішення Ради національної безпе-
ки і оборони "Про стан енергетичної безпеки України та
основні засади державної політики у сфері її забезпечен-
ня" та ін. Затверджена "Енергетична стратегія України до
2030 року". На практиці державна політика у сфері енер-
гозбереження реалізується через загальнодержавні, ре-
гіональні та галузеві програми з енергозбереження.
Найбільш масштабною з них є прийнята постановою КМУ
"Галузева програма енергоефективності та енергозбере-
ження на період до 2017 року".

Державне управління у сфері енергозбереження
здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповнова-
женим ним органом. Таким органом сьогодні є Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження
України (до 2012 року — Національне агентство з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів). Держенергоефективності України виконує такі
функції: формування єдиної державної політики у сфері
ефективного використання енергетичних ресурсів; бере
участь у розробленні проектів Державних програм еко-
номічного та соціального розвитку, Державного бюдже-
ту України; розробляє державні цільові та погоджує ре-
гіональні програми у сфері ефективного використання
енергетичних ресурсів та ін.

Підсумовуючи цілі державної політики у сфері енер-
гозбереження можна виділити такі ключові напрями її
діяльності:

1) стимулювання ринкового механізму енергозбере-
ження;

2) непряме регулювання та стимулювання енерго-
ефективної поведінки господарюючих суб'єктів;

3) пряма підтримка програм з енергозбереження
шляхом фінансування з державного бюджету.

Неефективність державного управління у сфері енер-
гозбереження. У цілому в Україні створені інституційні
основи для дієвих методів державного управління: прий-
нята нормативно-правова база, створені та діють струк-
тури, що відповідають за реалізацію стратегії енергозбе-
реження. Однак система державного регулювання все ж
знаходиться на етапі трансформації, що викликає ряд
проблем та не може не позначитись на її ефективності.

Найбільш нагальною проблемою реалізації ефектив-
ного механізму державного регулювання енергозбере-
ження є недостатнє фінансування. Так, наприклад, Ком-

Джерела фінансування 

Обсяги фінансування  

за роками, млрд грн. 

2013 2014 2015 

Державний бюджет 5,82 6,14 6,38 

Місцеві бюджети 2,65 2,95 3,3 

Приватні інвестиції 39,49 58,75 65,52 

Таблиця 2. Обсяги та джерела фінансування програм
з енергозбереження в Україні

Джерело: [9, с. 62].

Показник 
Граничні 
значення 

Значення для 

України 

Зниження енергоємності ВВП на 1-2% щорічно не змінюється 

Річні інвестиції у ПЕК від вартості його основних фондів 4-5% менше 1% 

Зношеність виробничих фондів ПЕК не більше 45% 60% 

Диверсифікація зовнішніх джерел надходження енергоресурсів не менше трьох два джерела 

Сумарний недовідпуск енергоресурсів по всім категоріям споживачів 1-2% понад 10% 

Умовна чистота законодавства у сфері 80-90% 65% 

Таблиця 1. Стан енергетичної безпеки України

Джерело: [4, с. 88].
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плексна програма енергозбереження, що реалізовувала-
ся у 1997—2010 роках, була виконана лише на 30% через
відсутність фінансування [8, с. 5]. Аналогічна ситуація
спостерігається сьогодні і з іншими державними та регі-
ональними програмами у сфері енергозбереження. Слід
зазначити, що зміни внесені у 2012 році постановами Вер-
ховної Ради України до Закону України "Про енергозбе-
реження" де-факто взагалі залишили Державний фонд
енергозбереження без фінансування.

Іншою проблемою залишається недієвість мотивац-
ійних механізмів енергозбереження, що застосовує дер-
жава до суб'єктів господарювання. Адже саме на них при-
падає основний тягар фінансового навантаження по впро-
вадженню програм з енергозбереження (табл. 2).

Передбачені Податковим та Митним кодексами Украї-
ни пільги для стимулювання реалізації заходів з енергозбе-
реження на практиці не діють, серед них: звільнення від опо-
даткування 80% прибутку підприємства, отриманого від про-
дажу енергоефективного устаткування і матеріалів власно-
го виробництва на території України; звільнення від опо-
даткування 50% прибутку, отриманого від здійснення енер-
гоефективних заходів; звільнення від оплати ввізного мита
за ввезення енергозберігаючого обладнання. Таким чином,
державна політика зводиться до застосування заходів зов-
нішньої негативної мотивації енергозбереження з боку Дер-
женергонагляду, що носять відверто фіскальний характер.
Разом з тим, для промислових підприємств вигіднішим є оп-
лачувати помірні штрафи за нераціональне використання
енергетичних ресурсів, ніж впроваджувати фінансово- та
ресурсоємні проекти з енергозбереження.

Ще однією проблемою державної політики у сфері
енергозбереження є відсутність комплексного підходу і
орієнтація виключно на модернізацію обладнання та ус-
таткування. Тоді як дослідження проведені ДБУ СО
"Інститут енергозбереження" показали, що ефективність
програм енергозбереження при застосуванні усього спек-
тру можливих заходів складає 28,221 т.у.п./тис. дол.
США, а заходів лише з модернізації обладнання — 12,646
т.у.п./ тис. дол. США [10, с. 16].

Недосконалою залишається і нормативно-правова
база, що не дозволяє синхронізувати роботу різних
органів державної влади у сфері енергозбереження, сис-

тематизувати державну фінансову та інформаційну
підтримки суб'єктам господарювання, узгодити державні
програми енергозбереження з відповідними проектами
міжнародних фондів та ін.

Досвід енергозбереження провідних країн. На дум-
ку закордонних вчених, можливими шляхами подаль-
шого розвитку енергозбереження є посилення інтегра-
ційних процесів у сфері забезпечення потреб економік
енергетичними ресурсами, узагальненні досвіду та
удосконаленні управління системами ефективного ви-
користання енергоресурсів і технічному переоснащенні
енергоємних виробництв.

Найбільш економічно ефективною програмою енер-
гозбереження на загальнодержавному рівні вважається
Energy Savings Opportunity Scheme, що реалізується дер-
жавним департаментом енергетики та кліматичних змін
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії. Програма передбачає надання консультативної
допомоги з питань організації енергозбереження. Щорі-
чно до неї приєднується до 6600 промислових підприємств
країни. Очікуваний економічний ефект від її реалізації у
середньому щорічно складатиме 5,3 млрд дол. США по-
чинаючи з 2015 року [11, с. 25—26].

Програма енергозбереження КНР Top-1000
Enterprises Energy-Saving Program, що базується на зас-
тосуванні важелів жорсткого державного управління по-
казала свою надзвичайну ефективність. Починаючи з 2006
року урядом КНР були введені санкції за нераціональне
використання енергоресурсів у 9 найбільш енергоємних
галузях промисловості, на які припадає 47% усього обся-
гу споживання енергоресурсів. Як результат, за цей пе-
ріод КНР домоглися скорочення енерговитрат на 150 млн
т.у.п. чи економії у розмірі 34,2 млрд дол. США [12, с.
564—565].

Державна програма у сфері енергозбереження Німеч-
чини Energy Efficiency — Made in Germany (Energy Efficiency
in Industry, Building Service Technology and Transport) на-
правлена на надання державних дотацій для технічного пе-
реоснащення окремих найбільш енергоємних виробничих
циклів. Наприклад, надаються дотації на закупку облад-
нання для рекуперації тепла від процесів лиття під тиском
у розмірі 54,8 тис. дол. США на одну виробничу лінію, а
результатом є енергозбереження у розмірі 3,45 дол. США
за кожну виробничу операцію [13, с. 16].
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Рис. 1. Механізм державного управління у сфері енергозбереження
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Державна програма енергозбереження Швеції ба-
зується на стимулюванні розвитку відновлюваних дже-
рел енергії шляхом впровадження системи "зелених сер-
тифікатів" та надання прямих державних дотацій. Прид-
бання сертифікатів на енергоресурси від відновлюваних
джерел енергії на суму не меншу 16,9% від загального
рівня споживання є обов'язковою умовою енергопоста-
чання [14, с. 8]. Така система дозволяє наповнювати
спеціалізовані фонди енергозбереження та обмежува-
тися державними дотаціями при реалізації відповідних
заходів лише для муніципальних установ, що не переви-
щують 300 млн дол. США на рік.

Удосконалення механізму державного управління у
сфері енергозбереження. Зважаючи на низьку ефек-
тивність існуючої державної політики у сфері енергоз-
береження доцільним є удосконалення механізму держав-
ного управління енергозбереження з урахуванням пози-
тивного досвіду провідних країн світу (рис. 1).

Слід зазначити, що задля ефективної реалізації ме-
ханізму державного регулювання енергозбереження не-
обхідною умовою є актуальність нормативно-правової
бази. Головною вимогою до неї є законодавча підтримка
приорітетних напрямів розвитку системи ефективного ви-
користання енергоресурсів, визначення яких спирається
на аналіз відповідної звітності минулих періодів.

Задля забезпечення ефективної державної підтримки
та стимулювання енергозбереження доцільним є розши-
рення джерел надходження коштів до Державного фонду
енергозбереження. Фінансування державних проектів
енергозбереження можливе за рахунок коштів отриманих
від накладення штрафних санкцій за нераціональне вико-
ристання енергоресурсів, а також дотацій з державного
бюджету та грантів міжнародних організацій.

ВИСНОВКИ
Зважаючи на необгрунтовано велику енергоємність

ВВП України, постійне зростання тарифів на ключові
енергетичні ресурси та значну залежність від їх імпор-
ту, що досить часто використовується в якості політич-
ного важеля сусідніми країнами, розвиток енергозбере-
ження на загальнодержавному рівні є більш ніж до-
цільним. Разом з тим, механізм державного регулюван-
ня енергозбереження залишається малоефективним че-
рез недостатнє фінансування відповідних програм, не-
узгодженість роботи різних гілок влади, несистема-
тичність надання державної підтримки та ігнорування
досвіду інших країн у цій сфері. Необхідним є застосу-
вання комплексного підходу до організації механізму
державного управління у сфері енергозбереження, що
базувався б на таких ключових елементах: 1) аналіз
звітності та визначення найбільш ефективних інстру-
ментів державного стимулювання; 2) доопрацювання
нормативно-правової бази задля підтримки пріоритет-
них напрямків розвитку енергозбереження; 3) форму-
вання державної фінансової бази; 4) реалізація проектів
державної підтримки та стимулювання енергозбережен-
ня; 5) здійснення державного контролю та моніторингу
стану енергоефективності.

Окрім того, проведені дослідження показали низьку
ефективність заходів з енергозбереження, що реалізують-
ся на мікроекономічному рівні. Тому у подальшому до-
цільним є удосконалення менеджменту з енергозбереження
промислових та комунальних підприємств на основі реалі-
зації мотиваційної підсистеми, що базується на викорис-
танні інструментів зовнішньої позитивної мотивації.

Література:
1. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: моно-

графія / Д.В. Зеркалов. — К.: Основа, 2012. — 584 с.
2. Маценко О.М. Контролінг якості енергоресурсів як

елемент ефективного управління підприємством / О.М.
Маценко, Д.М. Овчаренко // Економічний часопис — ХХІ.
— 2013. — № 9—10. — С. 75—78.

3. Правове регулювання енергозбереження в Євро-
пейському Союзі та в Україні / [Барбелюк С.Б., Голікова
С.Г., Дідик В.Г. та ін.]; під заг. ред. В.Г. Дідика. — К., 2007.
— 165 с.

4. Бархатов О.М. Проблеми енергозбереження в Україні
/ О.М. Бархатов, І.М. Ковальчук // Вісник Харківського на-
ціонального технічного університету сільського господарства
ім. Петра Василенка. — 2013. — № 142. — С. 88—89.

5. IEA Statistics [Електронний ресурс] // International
Energy Agency. — Режим доступу: http://iea.org/topics/
energyefficiency/

6. Ратушняк Г.С. Енергозбереження та експлуатація
систем теплопостачання / Г.С. Ратушняк, Г.С. Попова. —
Вінниця: ВДТУ, 2002. — 119 с.

7. Додонов Б. Рейтинг енергоефективності областей
України / Б. Додонов, Аналітичний центр "БЕСТ". — К.,
2013. — 103 с.

8. Приступа М. Енергозбереження в Україні: пра-
вові аспекти і практична реалізація / М. Приступа, М. Бо-
хонко. — Рівне, 2011. — 50 с.

9. Кудлай В.С. Аналіз ефективності використання
енергоресурсів / В.С. Кудлай, Л.С. Селіверстова // Вісник
КНУДТ. — 2013. — № 6. — С. 49—64.

10. Бегалов В.А. Менеджмент энергосбережения
[Электронный ресурс] / В.А. Бегалов // Институт энер-
госбережения. — Режим доступа: http://ines ur.ru/
ines_76.html

11. Energy Savings Opportunity Scheme / Department
of Energy and Climate Change. — London, 2013. — 81 p.

12. Ke J. China's Industrial Energy Consumption Trends
and Impacts of the Top-1000 Enterprises Energy-Saving
Program and the Ten Key Energy Saving Projects / J. Ke, L.
Price, S. Ohshita and other // Energy Policy. — 2012. — Vol.
50. — P. 562—569.

13. Energy Efficiency — Made in Germany / Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). — Berlin,
2014. — 68 p.

14. Гашо Е. Механизмы реализации мер по энергосбе-
режению / Е. Гашо, В. Пузаков, Е. Репецкая // Комму-
нальный комплекс России. — 2011. — № 9. — С. 4—10.

References:
1. Zerkalov, D. V. (2012), Enerhozberezhennya v Ukrayini

[Energy conservation in Ukraine], Osnova, Kyiv, Ukraine.
2. Matsenko, O. M. and Ovcharenko, D. M. (2013), "The

quality of energy resources controlling as a part of effective
enterprise management", Ekonomicnij Casopis — XXI, vol.
9—10, pp. 75—78.

3. Barbelyuk, S. B. Golikova, S. G. Didyk, V. G. and other
(2007), Pravove rehulyuvannya enerhozberezhennya v
Yevropeys'komu Soyuzi ta v Ukrayini [Legal regulation of
energy conservation in the EU and Ukraine], Kyiv, Ukraine.

4. Barkhatov, O. M. and Kovalchyk, I. M. (2013), "Problems
of energy conservation in Ukraine", Visnyk Kharkivs'koho
natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho
hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 142, pp. 88—89.

5. International Energy Agency (2013), "IEA Statistics",
available at: http://iea.org/topics/energyefficiency/
(Accessed 4 June 2014).

6. Ratyshniak, G. S. and Popova, G. S. (2002), Ener-
hozberezhennya ta ekspluatatsiya system teplopostachannya
[Energy conservation and exploitation of heating systems],
VSTU, Vinnitsa, Ukraine.

7. Dodonov, B. (2013), Reytynh enerhoefektyvnosti
oblastey Ukrayiny [Energy efficiency rankings of the regions
of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

8. Pristupa, M. and Bohonko, M. (2011), Enerho-
zberezhennya v Ukrayini: pravovi aspekty i praktychna
realizatsiya [Energy conservation in Ukraine: legal aspects and
practical implementation], Rivne, Ukraine.

9. Kudlay, V. S. and Seliverstova, L. S. (2013), "Analysis
of efficiency using of energy resources", Visnyk KNUDT, vol.
6, pp. 49—64.

10. Begalov, V. A. (2011), "Energy saving management",
available at: http://ines ur.ru/ines_76.html (Accessed 4 June
2014).

11. Department of Energy and Climate Change (2013),
"Energy savings opportunity scheme", London, UK.

12. Ke, J. Price, L. Ohshita, S. and other (2012), "Energy
consumption trends and impacts of the top 1000 enterprises
energy-saving program and the ten key energy saving
projects", Energy policy, vol. 50, pp. 562—569.

13. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (2014),
"Energy Efficiency — Made in Germany", Berlin, Germany.

14. Gasho, E. Pyzakov, V. and Repetskaya, E. (2011), "Me-
chanisms for implementation of energy saving measures",
Kommunalnyiy kompleks Rossii, vol. 9, pp. 4—10.
Стаття надійшла до редакції 06.06.2014 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/2014192

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351.85.001.12.796(045)

І. В. Шевчук,
помічник ректора Хмельницького університету управління та права

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В РЕГІОНАХ

I. Shevchuk,
assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

STRATEGIC PLANNING AND TARGET-ORIENTED APPROACH TO THE DEVELOPMENT
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REGIONS

У статті розглянуто правові засади стратегічного планування як інструменту державного управ-
ління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні. Досліджено зміст етапів стратегіч-
ного планування, визначено їх методологічні особливості. Визначено місце і сутність програмно-
цільового підходу на етапі реалізації стратегії розвитку фізичної культури та спорту в регіонах.

The article considers the legal basis for strategic planning as a tool of state management of physical
culture and sports at the regional level. Investigated the content of stages of strategic planning of the
methodological features. Definition of the place and nature of the program-target approach at the stage
of realization of strategy of development of physical culture and sports in the regions.

Ключові слова: фізична культура, спорт, державне управління, регіон, програма, стратегія.
Key words: physical culture, sports, public administration, region, programmed, strategy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління розвитком фізичної культу-

ри і спорту здійснюється шляхом застосування взаємо-
пов'язаних управлінських технологій, які базуються на
фундаментальних принципах, що утворюють методоло-
гічний базис цього процесу. Семантичний зміст термі-
ну "управління" вміщує одну із визначальних його оз-
нак — наявність мети, узгодженість процесів спрямо-
ваних на її досягнення. Узгодженість процесів дося-
гається завдяки структурно-змістовому ранжуванню
завдань та цілей, впорядкуванню засобів та методів уп-
равлінської діяльності за часово-просторовими харак-
теристиками, визначенню необхідної ресурсної спро-
можності тощо. Провідною складовою управлінського
процесу розвитком фізичної культури та спорту на ре-
гіональному рівні виступає планування, яке є органіч-
ною частиною стратегічного підходу до визначення
перспектив розвитку галузі, як соціально-економічної
системи регіону. Актуальність проблеми стратегічно-
го планування розвитку галузі обумовлена надзвичай-
ною важливістю цього процесу для забезпечення ефек-
тивного державного управління розвитком фізичної
культури та спорту на регіональному рівні. Не-
обхідність стратегічного планування розвитку фізич-
ної культури та спорту на регіональному рівні обумов-
лена потребою комплексної та системної координації
діяльності системи державного управління в цьому на-
прямі, і яку можливо ефективно задовольнити шляхом
делегування частини повноважень нижчим управлінсь-
ким ланкам. Стратегічне планування на регіональному
рівні виступає однією із найефективніших форм реалі-
зації регулюючої та координуючої функцій державно-
го управління розвитком галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД
ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Як зазначає І. Гасюк [1], стратегія розвитку фізич-
ної культури і спорту це науково обгрунтована систе-
ма стратегічних цілей, сукупність завдань, заходів, ме-
тодів та засобів їх реалізації, які спрямовані на досяг-
нення достатнього якісно-кількісного рівня розвитку

та функціонування сфери фізичної культури і спорту
в середньо- та довгостроковій перспективі. Реалізація
стратегії, яка являє собою сублімат та результат про-
цесу стратегічного планування, здійснюється через
механізм програмно-цільового підходу.

Програмно-цільовий підхід визначають як ме-
ханізм державного управління розвитком фізичної
культури та спорту, який забезпечує через застосу-
вання відповідних управлінських технологій (плану-
вання, прогнозування, програмування, моніторинг,
оцінювання), методів та засобів досягнення цілей та
вирішення програмних завдань на основі дотримання
принципів та вимог до предметної сфери його засто-
сування [1; 2; 3]. Програмно-цільовий метод визнача-
ють як інструментальну складову програмно-цільово-
го підходу, яка забезпечує взаємодію між суб'єктом
та об'єктом управління, здійснює регламентацію спо-
собів використання управлінських засобів в частині
реалізації управлінських технологій — планування,
програмування, прогнозування, моніторингу, оцінки
ефективності реалізації програм [2; 3].

Аналіз наукових праць [2, 3] засвідчив, що мето-
дичну основу програмно-цільового підходу, як меха-
нізму державного управління розвитком фізичної
культури та спорту утворюють предметна сфера його
використання, вихідні передумови та інструменталь-
на спроможність та потужність підходу щодо розв'я-
зання проблем, вимоги до його практичного впровад-
ження, принципи його застосування, методи та засо-
би, адекватні для вирішення завдань і досягнення мети,
етапно-процесуальна підпорядкованість і наповнення,
часово-хронологічна узгодженість, впорядкованість
науково-категорійного апарату та ієрархічна узгод-
женість нормативно-правових документів [2; 3].

Процесу стратегічного планування та реалізації
розроблених стратегій притаманна низка актуальних
проблем, які значно впливають на ефективність прак-
тичного впровадження заходів для досягнення визна-
чених у них цілей. Успішне вирішення усього спектру
проблем можливе лише через здійснення системного
аналізу еволюції змісту правових основ та результатів
реалізації загальнодержавних та регіональних про-
грам розвитку фізичної культури та спорту, удоско-
наленню методологічної бази стратегічного плануван-
ня та програмно-цільового підходу в розвитку галузі.
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ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз наукових напрацю-
вань, в Україні майже відсутні праці присвячені висв-
ітленню змістуетапів, методологічних особливостей
стратегічного планування розвитку сфери фізичної
культури та спорту на регіональному рівні, місця й
сутності програмно-цільового підходу в реалізації
стратегій розвитку галузі в регіонах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідитиметодологічні засади стратегічного пла-

нування розвитку фізичної культури та спорту в регі-
онах, обгрунтувати та визначити зміст програмно-
цільового підходу в державному управлінні розвитком
фізичної культури і спорту на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
З певною мірою умовності можна виділити два періоди

розвитку регіонального стратегічного планування розвит-
ку фізичної культури та спорту. Перший період, це зарод-
ження та становлення регіонального стратегічного плану-
вання розвитку фізичної культури та спорту в нових соці-
ально-економічних умовах — 1992—2000 роки. Саме прий-
няття Закону України "Про фізичну культуру і спорт" [9]
24 грудня 1993 року заклало нормативно-правові засади
стратегічного планування розвитку галузі, адже централь-
ному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту надано повноваження здійснювати аналітичну
діяльність, визначати тенденції розвитку, узагальнювати
вітчизняний та іноземний досвід, розробляти проекти про-
грам розвитку фізичної культури і спорту в країні. Поча-
ток другого етапу ознаменований прийняттям Законів Ук-
раїни "Про державне прогнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального розвитку України" [7]
(2000 рік) та "Про державні цільові програми" [8] (2004 рік),
а з 2001 року та по теперішній час відбувається удоскона-
лення процесу стратегічного планування розвитку фізич-
ної культури та спорту на регіональному рівні.

У сфері державного управління фізичною культурою
та спортом розроблено різноманітні форми планування і
найбільшого розповсюдження отримали директивне, стра-
тегічне та індикативне планування.

Стратегічне планування розвитку фізичної культури
та спорту в регіоні можна визначити як цілеспрямований
та спеціально організований процес розробки пріоритет-
них, економічно та соціально обгрунтованих цілей, завдань,
показників розвитку галузі та окремих її підсистем в регі-
оні на основі врахування факторів зовнішнього та внутрі-
шнього характеру, і які мають бути досягнуті у середньо
або довгостроковій перспективі. Охарактеризуємо основні
етапи, учасників стратегічного планування розвитку галузі
в регіоні та визначимо основні фактори і принципи цього
процесу.

Стратегічне планування розвитку фізичної культури
та спорту в регіонах країни має базуватись на єдиних нор-
мативно-правових засадах та чітко окреслювати коло учас-
ників на кожному із управлінських рівнів: загальнодержав-
ному, регіональному, місцевому. На загальнодержавному
рівні має здійснюватися розробка нормативно-правового
базису процесу стратегічного планування розвитку фізич-
ної культури та спорту в регіонах, і який на даний час ут-
ворюють: Конституція України, Закони України про дер-
жавне прогнозування та розроблення програм економіч-
ного і соціального розвитку, стимулювання розвитку ре-
гіонів, про місцеве самоврядування, про місцеві державні
адміністрації тощо. На разі в Україні діють нормативні до-
кументи, які визначають загальні тенденції та методо-
логічні засади стратегічного планування регіонального
розвитку [5; 6] проте, як засвідчив аналіз нормативно-пра-
вової бази, на теперішній час відсутня Державна стратегія
розвитку фізичної культури та спорту в регіонах, яка мала
б регулювати процес стратегічного планування, визнача-
ти загальні засади, принципи формування стратегій, узго-
джувати їх в загальнодержавному контексті.

На регіональному та місцевому рівнях стратегічне пла-
нування та розроблення стратегій розвитку галузі допов-
нюється також нормативно-правовими актами регіональ-

ного та місцевого значення: розпорядженнями голів рай-
онних та обласних державних адміністрацій, голів район-
них та обласних рад, генеральними планами розвитку га-
лузі відповідних територіально-адміністративних одиниць,
схемами-прогнозами розвитку окремих підсистем галузі
на певний період. На нашу думку, результатом процесу
стратегічного планування розвитку фізичної культури та
спорту в регіонах має стати затверджена відповідною ра-
дою концепція та стратегія розвитку галузі, цільові про-
грами розвитку окремих видів спорту та видів забезпечен-
ня. Як свідчить практика державного управління, найбільш
доцільними часовими межами дії стратегічних документів
планування розвитку галузі є 10—15 років [4].

Суб'єктами процесу стратегічного планування мають
у першу чергу виступати сформовані робочі групи із спец-
іалістів в сфері фізичної культури та спорту відповідних
департаментів, управлінь, відділів фізичної культури та
спорту обласних, районних державних адміністрацій,
відділів фізичної культури та спорту виконавчих комітетів
міських рад тощо. Зважаючи на складну організаційну
структуру соціально-економічної системи фізичної куль-
тури та спорту, її розгалуженість за підсистемами, які ха-
рактеризуються специфічними і лише їм притаманними
соціальними функціями, історично сформовані традиції
участі в управлінні галуззю громадських організацій та об-
'єднань слід визначити, що участь широких кіл громадсь-
кості в розроблені стратегічного плану є обов'язковою.
Тому для відповідальних по формуванню робочих груп і
організації процесу стратегічного планування важливо
залучити представників регіональних відділень олімпійсь-
ких комітетів, спортивних комітетів, комітетів спорту
інвалідів, представників федерацій за видами спорту,
спортивних товариств, органів самоорганізації населення,
спортивних клубів, підприємців, науковців тощо. Також
слід відзначити, що організація процесу стратегічного пла-
нування та формування робочих груп є складним питан-
ням, яке вимагає нормативного врегулювання в частині
узгодження та координації діяльності представників
відділів "Спорту для всіх", "Інваспорту", обласних Комі-
тетів фізичного виховання учнівської молоді МОН Украї-
ни, і провідним координатором цих процесів мають висту-
пати регіональні органи виконавчої державної влади в
сфері фізичної культури та спорту.

На нашу думку, контур процесу стратегічного плану-
вання розвитку фізичної культури та спорту в регіоні має
складатись з п'яти взаємопов'язаних етапів: підготовчого,
цілепокладання, засобоформуюючого етапу, етапів погод-
ження та реалізації (рис. 1).

Підготовчий етап складається з двох частин: іні-
ціювання та формування робочої групи розробки страте-
гічного плану розвитку галузі та проведення стратегічно-
го аналізу. Ініціювання розробки стратегії розвитку галузі
в регіоні здійснюється відповідними регіональними або
місцевими органами державної виконавчої влади або ра-
дами в особі голів державних адміністрацій або рад. Та-
кож ініціатором цього процесу може виступати будь-який
суб'єкт фізичної культури та спорту визначений як такий
у Законі України "Про фізичну культуру і спорт" [9]. На
нашу думку, робоча група-розробник має складатись з
представників владних структур, громадських органів уп-
равління, науковців-експертів. Це власне поєднання адмі-
ністративного та експертного підходів до формування ро-
бочих груп, що дозволить забезпечити належну інформа-
ційно-статистичну базу, необхідний рівень відповідаль-
ності за реалізацію стратегії з одного боку, а з іншого, за-
безпечить високий рівень аналітичної роботи, прогнозу-
вання результатів тощо. Другою складовою цього етапу є
збір, обробка, аналіз та узагальнення результатів стратег-
ічного аналізу стану галузі за певний часовий період. Важ-
ливість цієї складової даного етапу полягає в тому, що
точність, об'єктивність, всебічність проведеної оцінки ста-
ну функціонування галузі та динаміки її основних показ-
ників забезпечує формування адекватних та реальних цілей
стратегії, вибору напрямів розвитку галузі тощо. Оціню-
вання соціально-економічного стану галузі фізичної куль-
тури та спорту в регіоні може здійснюватися шляхом про-
ведення SWOT та TOWS аналізів, інших методів матема-
тичної статистики. На нашу думку, стратегічний аналіз не-
обхідно проводити в історичній ретроспективі у порівнянні
з іншими областями України, регіонами країн Європи,
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світовими тенденціями за такими трьома групами показ-
ників:

— показниками ефективності роботи органів управлі-
ння фізичною культурою і спортом в регіоні, в тому числі і
органів державної виконавчої влади відповідної територі-
ально-адміністративної одиниці;

— показниками стану усіх видів забезпечення галузі
фізичної культури та спорту в цілому, так і в розрізі ок-
ремих підсистем, показниками результативності та ефек-
тивності власної діяльності сфери фізичної культури та
спорту;

— показниками територіальної стратифікації, аналіз
яких забезпечить більш глибоке та повне врахування спе-
цифіки та можливостей конкретної території в розвитку
фізичної культури та спорту на її теренах, і до яких необ-
хідно віднести: природній потенціал, науково-технічний
потенціал, демографічний потенціал, фінансовий потенці-
ал, інформаційний потенціал, економічний розвиток, стан
розвитку інфраструктури, соціальний, культурний, пол-
ітичний розвиток.

Етап цілепокладання передбачає здійснення класифі-
кації та структурування цілей стратегії, формування пріо-
ритетів. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні здійснюється шляхом
вибору найбільш значущих із переліку напрямів отриманих
на попередньому етапі. Це здійснюється шляхом широкого
громадського обговорення, уточнення з потребами і запи-
тами територіальної громади, шляхом визначення ступеню
розбіжності між бажаним і можливим прогнозованим ста-
ном галузі. Це дозволить визначити реальні цілі, які можли-
во досягнути за певних соціально-економічних можливос-
тей регіону, надасть їм конкретності, вимірності, часової
визначеності, досяжності. До кожного з визначених пріо-
ритетних напрямів розвитку фізичної культури та спорту в
регіоні необхідно розробити дерево цілей, і які в подальшо-
му мають конкретизуватись в операційному плані дій.

Наступним етапом є засобоформуючий. На цьому
етапі розробляються можливі варіанти реалізації ви-
значених стратегічних напрямів та цілей розвитку фізич-
ної культури та спорту, обгрунтовуються варіанти розвит-
ку можливих альтернатив. Розробляється низка операц-
ійних планів з визначенням необхідної ресурсної бази, кад-
рових, фінансових, матеріально-технічних ресурсів, узгод-
жуються терміни виконання заходів, їх виконавці та відпо-
відальні тощо. Другою частиною роботи, є відображення в
операційних планах економічної, соціальної, організацій-
ної, функціональної ефективності їх реалізації. Встанов-
люються індикатори та відпрацьовується система моніто-
рингу та оцінки їх виконання.

Погодження та схвалення варіанту стратегії розвитку
фізичної культури та спорту в регіоні є змістом етапу по-
годження. На цьому етапі відбувається остаточний вибір
варіанту реалізації стратегії, забезпечується широке обго-
ворення громадськістю її змісту та очікуваних наслідків, і
за необхідності вносяться певні корективи у зміст опера-
ційних планів. Останнім кроком погодження є схвалення
певного варіанту стратегії робочою групою-розробником, і
передача його для погодження в комітетах відповідних рад.

На етапі реалізації, остаточний варіант стратегічного
плану за поданням відповідного комітету легітимізується
шляхом його затвердження рішенням обласною, район-
ною, місцевою радою, і в якому зазначається порядок і тер-
міни виконання завдань стратегії розвитку фізичної куль-
тури та спорту. Рішення ради доводять до відома громади
через засоби масової інформації. Реалізація стратегії
здійснюється шляхом застосування організаційного, пра-
вового, економічного, фінансового, інформаційного, кому-
нікаційного тощо механізмів державного управління роз-
витком фізичної культури та спорту в регіоні. Основними
інструментами реалізації стратегії розвитку фізичної куль-
тури та спорту в регіонах мають бути програмно-цільовий
та проектний підходи, державно-приватне партнерство,
корпоратизація комунального господарства шляхом ство-
рення комунальних, приватних інших структур і об'єднань.
Процес моніторингу та оцінки стану виконання стратегії
розвитку фізичної культури та спорту детально розгляну-
тий у працях І. Гасюка [1], тому ми зупинимось на визна-
ченні змісту методологічних особливостей застосування
програмно-цільового підходу в розвитку фізичної культу-
ри та спорту в регіоні.

Програмно-цільовий підхід є складовою стратегічно-
го планування, а саме: в інструментальній його частині на
етапі реалізації стратегії розвитку фізичної культури та
спорту в регіоні. Доцільність застосування саме цього ме-
ханізму державного управління розвитком фізичної куль-
тури в регіонах обумовлена низкою причин, а саме:

— сфера фізичної культури та спорту знаходиться у
кризовому стані, який визначається низькою ефективні-
стю її функціонування, спостерігаються негативні тен-
денції погіршення усіх показників роботи галузі;

— проблеми, які обумовлюють кризовий стан галузі
мають системний характер, відстежується непро-
порційність в розвитку окремих підсистем сфери фізич-
ної культури та спорту, що унеможливлює сталий її роз-
виток в цілому;

— визначені заходи розвитку сфери фізичної культу-
ри та спорту в державних цільових програмах, планах тощо
в короткостроковій перспективі носять не конкретний ха-
рактер, не визначають чітко об'єкт управлінського впли-
ву, часово та хронологічно не узгоджені тощо;

— необхідна конкретизація і адекватний вибір цілей
на основі багатокритеріального аналізу, зважування аль-
тернатив, раціонального розподілу наявних обмежених
ресурсів з метою їх оптимального використання і досяг-
нення максимально можливого результату;

— програмно-цільовий підхід є ефективним механіз-
мом в усуненні явища диспропорції в розвитку окремих
підсистем галузі, який дозволяє, з одного боку, визначити
адекватні проблемі заходи та акумулювати необхідні ре-
сурси, а з другого, через механізм взаємоузгодження цільо-
вих-програм забезпечити комплексний та системний вплив
на динаміку розвитку галузі.

Програмно-цільовий підхід реалізується через струк-
турно-логічні взаємопов'язані технологічні процеси — пла-
нування, прогнозування, програмування, моніторинг, оці-
нювання ефективності реалізації програм і які грунтовно
досліджені в ряді наукових праць [1; 2; 3], і тому зупини-
мось лише на методологічних особливостях цих процесів
обумовлених саме регіональним рівнем управління.

На нашу думку, цільові регіональні програми розвит-
ку фізичної культури та спорту доцільно застосовувати в
середньостроковій перспективі, із чітко визначеною
цільовою та реалізаційною компонентами, які повинні об-
межуватись певною підсистемою галузі, і бути спрямо-
ваними на вирішення певних проблем, пріоритетних на-
прямів визначених у стратегії. Цільова компонента про-
грами може бути спрямована на розвиток окремого виду
спорту із зазначенням заходів щодо удосконалення усіх
видів забезпечення, або бути спрямованою на удоскона-
лення певного виду забезпечення із переліком видів
спорту, які отримають внаслідок їх поліпшення кращі
умови для розвитку тощо. Для підвищення ефективності
реалізації регіональних та місцевих програм розвитку
фізичної культури та спорту необхідно більш повно вра-
ховувати інтереси та потреби усіх суб'єктів фізичної куль-
тури та спорту:

— цілі-інтереси суб'єкта управління — збільшення
кількості населення, яке займається фізичної культурою і
спортом шляхом створення сприятливих умов для занять
фізичними вправами, і що має призвести до покращення
усіх показників розвитку галузі;

— цілі-інтереси об'єктів управління — збільшення
кількості населення, які займаються окремими видами
спорту з метою популяризації їх у певному регіоні.

Зважаючи на неоднорідність складу об'єкту управлін-
ня і поділу його на окремі суб'єкти фізичної культури та
спорту за ознаками права власності (державні, комунальні,
приватні, змішані), напрямами діяльності (за підсистема-
ми, видами спорту, видами послуг), спрямованістю на пев-
ний ринковий сегмент або віково-гендерну аудиторію тощо
необхідно зважати на специфічні цілі-інтереси таких
об'єктів управління, а саме:

— цілі-інтереси спортивно-фізкультурних організацій
державного, комунального секторів співзвучні цілям
органів державного управління галуззю, адже є операцій-
ним ланцюгом їх досягнення і полягають у залученні яко-
мога більшої кількості населення регіону до систематич-
них занять фізичною культурою і спортом, і в першу чер-
гу, підростаючого покоління, створенні сприятливих умов
для фізкультурно-оздоровчих занять;
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Рис. 1. Контур процесу стратегічного планування розвитку фізичної культури та спорту на регіональному рівні
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— цілі-інтереси громадських організацій, товариств,
федерацій полягають в популяризації, збереженні та роз-
витку окремих видів спорту, розвитку їх матеріально-техн-
ічної бази, збільшенні чисельності тих, хто займається ними;

— цілі-інтереси приватного сектору, як правило обу-
мовлені розміром отриманих прибутків від надання пев-
них фізкультурно-спортивних послуг, тому ресурси спря-
мовуються в розвиток найбільш перспективних видів
спорту, рухових видів діяльності, які є найбільш популяр-
ними серед саме платоспроможного населення, і як пра-
вило, цілі-інтереси реалізовуються через механізм розвит-
ку необхідної інфраструктури надання таких послуг з яко-
мога швидкою окупністю витрат;

— цілі-інтереси широких верств населення полягають
в отриманні якісних, доступних послуг фізкультурно-
спортивного характеру, задоволення потреби у заняттях
певними видами спорту, покращенні рівня та якості життя
тощо.

Слід відзначити, що реалізація і досягнення цілей-інте-
ресів вищеозначених об'єктів управління вимагає застосу-
вання різних інструментів та засобів механізмів держав-
ного управління розвитком фізичної культури та спорту в
регіоні.

На часі є нагальною необхідність розробки інтеграль-
них показників розвитку галузі в регіоні, які були б розра-
ховані на базі врахування як усієї чисельності населення
регіону, так і тієї частки, яка безпосередньо є споживача-
ми фізкультурно-спортивних послуг, що дозволить в свою
чергу, більш точно визначати рівень забезпеченості певних
підсистем галузі спортивними спорудами, кадрами, фінан-
сами тощо. Застосування інтегрованих показників дозво-
лить більш глибоко та об'єктивно обгрунтувати пріоритетні
напрями розвитку галузі в цілому, і до яких доцільно відне-
сти: показник нормативної завантаженості спортивних
споруд регіону, показник фактичної завантаженості
спортивних споруд регіону та показники нормативної та
фактичної завантаженості тренерсько-викладацького
складу. Для переліку інтегральних показників наведених
вище розраховуються максимальні, середні та мінімальні
значення, а саме: рівень завантаженості фізкультурно-
спортивних споруд у % від їх загальної потужності; част-
ка населення, що займається усіма видами спорту від за-
гальної кількості у %; рівень кадрового забезпечення в %
від нормативної потреби. Використання вищеозначених
інтегрованих показників дозволить чіткіше позиціювати за
рівнями розвитку фізичної культури та спорту окремі рай-
они територіально-адміністративних одиниць, а також виз-
начати рівень розвитку окремих підсистем галузі, видів
спорту, видів забезпечення тощо. Усе вищенаведене доз-
волить підвищити якість цільових програм розвитку галузі.

Підсумовуючи результати проведеного дослідження
необхідно відзначити, що наразі в Україні немає норматив-
но-правового документу, який би регулював процеси роз-
витку фізичної культури та спорту в регіонах. Таким чи-
ном, проведений аналіз дозволив констатувати не-
обхідність подальшого удосконалення правових основ
стратегічного планування розвитку фізичної культури і
спорту на регіональному рівні.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на
удосконалення правового механізму стратегічного плану-
вання розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
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У статті розглянуто основні напрями державної політики з подолання нерівності у сфері охорони
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення рівності та справедливості стосов-

но здоров'я є фундаментальною цінністю демократич-
ного суспільства та основною метою діяльності сис-
теми охорони здоров'я, а також однією з передумов
сталого економічного зростання держави. В останні
десятиліття здоров'я населення розвинених країн
світу покращується: зростає середня очікувана три-
валість життя; все більше захворювань піддаються
лікуванню; популяризується та впроваджується здо-
ровий спосіб життя. Проте проблема нерівності сто-
совно здоров'я залишається актуальною, що може
бути пов'язане з недостатньою ефективністю реалі-
зації політики у сфері охорони здоров'я для всіх сус-
пільних груп. Масштаби нерівності стосовно здоро-
в'я є різними як між окремими країнами, так і між ок-
ремими суспільними групами в межах однієї країни.
Нерівність і несправедливість стосовно здоров'я та
його охорони стають на заваді досягнення можливо-
го потенціалу здоров'я, а також перешкоджають ре-
алізації інших основних прав людини. В Україні соц-
іальна нерівність, зокрема нерівність стосовно здоро-
в'я з кожним роком поглиблюється і потребує ціле-
спрямованого державно-управлінського впливу. Існу-
юча нерівність стосовно здоров'я створює значне
фінансове навантаження на суспільство та державу.
Європейський парламент підрахував, що збитки, по-
в'язані з несправедливістю стосовно здоров'я кошту-
ють близько 1,4% валового внутрішнього продукту
(ВВП): у рамках ЄС вказані втрати співмірні з витра-
тами на оборону ЄС (1,6% ВВП) [11].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання окремих аспектів суспільної нерівності є
актуальним для України і її дослідженням присвячені
праці О. Балакірєва, О. Грішнова, Е. Лібанова та інших.
Результати досліджень нерівності стосовно здоров'я,
державна політика у цій галузі опубліковані у наукових
працях М. Білинської, Т. Грузєвої, Н. Кризиної, І. Рож-
кової, І. Солоненка, Я. Радиша, Н. Ярош та інших. Се-
ред експертів ВООЗ, які вивчають нерівність стосовно

здоров'я, її причини, можливості зменшення її проявів
можна виокремити G. Dahlgren. J. Figueras, M. McKee,
Nata Menabde, C. Stein M. Whitehead та інших.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема зменшення нерівності стосовно здоро-
в'я є предметом досліджень науковців багатьох країн
світу. Подолання нерівності стосовно здоров'я є од-
нією із стратегічних цілей програми "Здоров'я — 2020"
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Проте в Україні це питання не тільки недостатньо
досліджене, але і сам термін "нерівність стосовно здо-
ров'я" не є загальновживаним у наукових працях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблеми нерівності

стосовно громадського здоров'я в окремих країнах
світу, а також державної політики з подолання цієї
проблеми та можливості використання цього досві-
ду в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нерівність в здоров'ї є загальним терміном для по-

значення відмінностей в стані здоров'я окремих лю-
дей або груп населення. ВООЗ визначає нерівність
стосовно здоров'ї як відмінності у стані здоров'я, або
розподілі детермінант здоров'я між різними групами
населення, які виникають внаслідок різних соціаль-
них умов, в яких люди народжуються, проживають,
зростають, старіють [3].

Нерівність стосовно здоров'я переважно стосується
вільного вибору самої людини, її генетичних або біолог-
ічних особливостей. В той же час необхідно розрізняти і
такий прояв нерівності як суспільна несправедливість.
Наприклад, різниця у стані здоров'я, спричинена випад-
ковими генетичними мутаціями, призводить до нерівності
стосовно здоров'я, але це не є проявом суспільної неспра-
ведливості. Нерівність стосовно здоров'ї, яка виникає у
зв'язку з нерівномірним розподілом детермінант (досту-
пом до якісних послуг з охорони здоров'я, освіти, без-
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печних умов життя і праці тощо) і ресурсів
безумовно відносяться до суспільної не-
справедливості. Такий прояв нерівності
щодо здоров'я необхідно і можливо подо-
лати. До детермінант здоров'я відносяться
теж негенетичні і небіологічні впливи на
здоров'я. Крім вказаних соціальних, еконо-
мічних та інших чинників, сюди відносять-
ся також поведінкові чинники, а також
якість послуг з охорони здоров'я (рис. 1).

Нерівність стосовно здоров'я зумовле-
на не тільки зазначеними чинниками, але їх
якістю, кількістю, розподілом і взаємодією.
Нерівність стосовно здоров'я часто відоб-
ражає системні соціальні, політичні, еко-
номічні та екологічні чинники, які у по-
єднанні з біологічними особливостями на-
копичуються впродовж життя і передають-
ся із покоління в покоління.

Нерівність стосовно здоров'я є части-
ною загальної нерівності у суспільстві. Сьо-
годні світова спільнота розуміє нерівність
у суспільстві як відсутність можливостей,
що впливають на людський розвиток, для
окремої людини, зміщуючи тим самим акцент з нерівно-
стей в доходах до нерівності у доступі до послуг соціаль-
ної сфери (насамперед, охорони здоров'я й освіти) та роз-
ширення політичних свобод [5, с. 27]. Можна виділити ок-
ремі форми нерівності стосовно здоров'я:

— соціально-економічна нерівність, обумовлена
різним соціально-економічним статусом людей;

— територіальна нерівність проявляється у тому, що
стан громадського здоров'я значно відрізняється між
різними місцевостями;

— гендерна нерівність обумовлена тим, що жінки і
чоловіки мають різні потреби і можливості, які вплива-
ють на їх стан здоров'я, на доступ до послуг з охорони
здоров'я, внесок у розвиток людського потенціалу нації;

— інформаційна нерівність стосовно здоров'я з'яв-
ляється з розвитком електронної охорони здоров'я;

— етнічна нерівність.
Для окремих країн характерні різні форми нерівності

стосовно здоров'я. Але найбільш поширеною є соціаль-
но-економічна нерівність, яка потребує удосконалення
державно-управлінських механізмів для її подолання.
Численні дослідження вказують на тісний зв'язок між
соціально-економічним статусом і здоров'ям. Досліджен-
ня в західноєвропейських країнах доводять, що нерівність
стосовно здоров'я пояснюється поєднанням соціально-
економічних умов і способу життя. Наслідки такої не-
рівності залежать від спроможності системи охорони
здоров'я компенсувати її. Загалом незаможні люди ве-
дуть меш здоровий спосіб життя ніж багаті, але цей зв'я-
зок неоднозначний і причини цього залишаються нез'я-
сованими. На думку експертів ВООЗ, тенденції в країнах
центрально-східної Європи і СНД такі, що державні вит-
рати на охорону здоров'я практично не сприяють подо-
ланню нерівності стосовно здоров'я [4, c. 69]. Основною
причиною є те, що більшість цих витрат направляється
на стаціонарне лікування, яким частіше користуються
більш багаті люди. Крім того, більш заможні люди часті-
ше використовують послуги з охорони здоров'я, ніж
менш забезпечені, які в той же час потребують їх більше.
Особливості навколишнього середовища можуть підси-
лювати соціально-економічну нерівність стосовно здоро-
в'я. Останні дослідження вказують на те, що населення
країн Європейського Союзу з низьким рівнем доходів
піддається впливу непропорційно високого рівня забруд-
нення повітря і серед них відмічається вищий рівень смер-
тності від пов'язаних з цим захворювань. Екологічні особ-
ливості відзначаються суттєвими регіональними відмінно-
стями в окремих країнах європейського регіону. Зокре-

ма у східноєвропейських країнах відмічається подвійний
негативний вплив, а саме низьких рівнів доходів і поганої
якості повітря [9]. Таким чином, соціально-економічні
чинники обумовлюють більш виражену територіальну
нерівність стосовно здоров'я, ніж інші детермінанти.

При дослідженні нерівності стосовно здоров'я прий-
нято порівнювати показник середньої очікуваної трива-
лості життя між окремими регіонами, соціальними гру-
пами тощо. Проте цей індикатор стану громадського здо-
ров'я враховує тільки тривалість життя не зважаючи на
його якість. Тому для оцінки нерівності у світі часто зас-
тосовують показник тривалості життя без втрати працез-
датності (DFLE — disability free life expectancy), який вра-
ховує середню кількість років життя, які людина певно-
го віку може прожити повноцінно без втрати працездат-
ності. Дослідження регіональної диференціації цього по-
казника дає змогу зрозуміти чи досягає державна пол-
ітика у сфері охорони здоров'я своєї мети рівного досту-
пу до її послуг для всіх. В європейських країнах дифе-
ренціації індексу DFLE зумовлюють різні детермінанти
здоров'я.

Дослідження проведені у Великобританії показали,
що менша тривалість здорового життя переважає у регі-
онах з низьким соціальним рівнем, високою зайнятістю і
низькою щільністю проживання населення. Різниця в се-
редній очікуваній тривалості життя чоловіків між різни-
ми районами Лондона сягає 17 років. За даними Лон-
донської Обсерваторії здоров'я за вектором на схід від
Вестмінсеру зменшується середня очікувана тривалість
життя. В Іспанії індекс DFLE залежить більшою мірою
від соціальних умов ( рівень освіти, безробіття) і нездо-
рового способу життя (тютюнопаління). Одночасно спо-
стерігається низька залежність від діяльності системи
охорони здоров'я. У Нідерландах тривалість здорового
життя пов'язана із соціально-економічними індикатора-
ми регіону (середній дохід, відсоток безробітного насе-
лення, рівень освіти), зі способом життя (тютюнопалін-
ня, вживання алкоголю) і діяльністю системи охорони
здоров'я (кількість лікарняних ліжок і сімейних лікарів
на 1000 населення) [10]. Отже, більш тісний зв'язок три-
валості здорового життя був виявлений із соціально-еко-
номічними умовами і способом життя, а ніж з діяльністю
системи охорони здоров'я.

У 2009 році Європейська Комісія ухвалила програму
"Солідарність: подолання нерівності стосовно здоров'я
в Європейському Союзі", в якій вказується на не-
обхідність підвищення економічної ефективності і стаб-
ільності систем охорони здоров'я, при забезпеченні дос-

Рис. 1. Причини нерівності стосовно громадського здоров'я
(за даними ВООЗ)
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тупу до високоякісних послуг з охорони здоров'я для всіх.
В контексті досягнення цілей стратегії "Європа — 2020"
підкреслюється важливість інвестування в стабільність
діяльності систем охорони здоров'я, які будуть сприяти
не тільки подоланню нерівності стосовно здоров'я, а й
соціальній згуртованості та економічному зростанню [11].
Інвестування в здоров'я окремих людей сприятиме по-
кращенню громадського здоров'я загалом, підвищенню
працездатності, продуктивності праці. В межах ЄС різни-
ця в середній очікуваній тривалості життя чоловіків сягає
11,8 років, а у жінок — 7,9. В Європейському регіоні ВООЗ
ця різниця суттєвіша і сягає 17 років у чоловіків і 12 років
у жінок серед 53 країн. Дії ЄС для подолання нерівності
стосовно здоров'я включають підтримку загальних цілей
стратегії "Здоров'я — 2020" щодо соціальної згуртова-
ності, створення стабільних та ефективних систем охо-
рони здоров'я, орієнтованих на людину, подальшу бо-
ротьбу із тютюнопаління, надмірним вживанням алкого-
лю, підтримку здорового харчування, фізичної актив-
ності.

Основною причиною нерівності у стані здоров'я в
США дослідники вважають економічну нерівність та пол-
ітичні особливості. Незважаючи на те, що частка ВВП на
охорону здоров'я в цій країні є найвищою, стан громадсь-
кого здоров'я в США значно гірший ніж країнах ЄС. Сьо-
годні рівень діабету у дорослих є найвищим серед амери-
канців, за рівнями смертності від серцево-судинних хво-
роб і хвороб органів дихання США посідають друге місце
у світі, в той час як рівні тютюнопаління і вживання алко-
голю не є найвищими [8, с. 11]. В США також істотною
проблемою є етнічна нерівність. Афроамериканці станов-
лять лише 12 % населення і 50 % тих, в кого вперше в житті
встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, причому для цього
не має біологічних або генетичних причин. Коефіцієнт
Джині (індикатор нерівності в доходах) сягає 0,49, а його
середньоєвропейський рівень — 0,28. Це свідчить про ви-
соку поляризацію американського суспільства за рівнем
доходу. Отже, основними причинами незадовільного ста-
ну громадського здоров'я в США є висока нерівність в
доходах населення, етнічна нерівність, ускладнений дос-
туп до послуг з охорони здоров'я окремих суспільних
груп [8, с. 13]. Ці ж причини зумовлюють ситуацію, коли
високі витрати на охорону здоров'я не покращують гро-
мадське здоров'я.

Характер відмінностей тривалості життя в Китаї
відображає рівень економічного розвитку регіонів. І тому
успішні економічні реформи, економічне зростання Ки-
таю значно покращили стан громадського здоров'я. Але
проблеми соціальної нерівності стосовно здоров'я, об-
межений доступ до послуг охорони здоров'я в сільській
місцевості залишаються невирішеними [10].

Нерівність стосовно здоров'я і доступу до послуг з
охорони здоров'я в Російській Федерації обумовлені по-
ляризацією доходів і можливостей населення, що свідчить
про обмеженість і низьку ефективність реалізації соціаль-
ної політики в суспільстві. К.Р. Амлаєв виділяє два типи
викликів: поширеність інфекційних захворювань та на-
явність регіонів з великою кількістю бідного населення. Для
сучасної російської системи охорони здоров'я характерні
високий ступінь нерівності в розподілі можливостей на
здоров'я між окремими громадянами і соціальними про-
шарками, конфлікт уявлень про справедливість між дер-
жавою і суспільством, недостатнє невиконання цілей і зав-
дань державної політики у сфері охорони здоров'я [6].

Одним із чинників, що посилює прояви нерівності сто-
совно здоров'я є корупція. Корупція у сфері охорони здо-
ров'я є індикатором і результатом недосконалості ме-
ханізмів державного управління галуззю, соціальних інсти-
тутів і соціальних відносин [2, с. 51]. Не виникає сумнівів
щодо того, що корупція поглиблює нерівність стосовно
здоров'я, ускладнює реалізацію прав громадян на охоро-
ну здоров'я, на отримання якісної медичної допомоги.

Державна політика у сфері охорони здоров'я повин-
на грунтуватись на принципах суспільної справедливості.
Система охорони здоров'я не може керуватися принци-
пом отримання прибутки, а її послуги повинні забезпе-
чуватись залежно від потреби, а не платоспроможності
громадян [5, с. 326]. Однаково висока якість послуг з охо-
рони здоров'я повинна гарантуватись всім громадянам
незалежно від місця проживання, соціально-економічно-
го статусу або інших ознак.

Покращення громадського здоров'я і зменшення не-
рівності стосовно здоров'я виходить за межі не тільки
державної політики у сфері охорони здоров'я, а й со-
ціальної політики загалом. Очевидна важливість міжсек-
торальної взаємодії у сфері збереження та покращення
громадського і індивідуального здоров'я. У цьому випад-
ку місцеві органи влади можуть забезпечити координа-
цію міжгалузевої взаємодії щодо покращення здоров'я
територіальних громад. Узгодженість державної політи-
ки у різних сферах є вирішальною для подолання не-
рівності громадського здоров'я, при цьому її основні ас-
пекти повинні доповнювати, а не суперечити один одно-
му. Експерти ВООЗ виділяють три основні напрями дер-
жавної політики з подолання нерівності у сфері охорони
здоров'я. Перший напрям пов'язаний із соціально-еко-
номічними детермінантами здоров'я і полягає у зменшенні
нерівності в доходах, соціально-економічному вирівню-
ванні розвитку регіонів та подоланні абсолютної бідності.
Другий напрям спрямований на формування відповідаль-
ного ставлення до власного здоров'я, дотриманні здоро-
вого способу життя, акцентування уваги на профілактич-
них заходах. Зокрема, державна політика із заборони
тютюнопаління в громадських місцях, підвищення акциз-
ного податку на алкогольні напої в більшості країн світу
виявилися ефективними в забезпеченні особистих пове-
дінкових змін [7]. Третій напрям стосується доступу до
якісних послуг з охорони здоров'я, зокрема ефективні
механізми державного управління, спрямовані на підви-
щення фінансової захищеності і забезпечення універсаль-
ного доступу до медичного обслуговування незалежно
від фінансової спроможності пацієнтів [7].

Таким чином, у подоланні нерівності щодо індивіду-
ального та популяційного здоров'я особливо важливою
є роль місцевих органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування. Саме на місцевому рівні є змога
ефективно вирішувати проблему забезпечення доступу
до послуг з охорони здоров'я відповідно до потреб тери-
торіальної громади. Децентралізація управління та фінан-
сування у сфері охорони здоров'я надасть можливість
більш ефективно діяти відповідно до потреб і пріоритетів
громадян окремої території у сфері охорони здоров'я.
Заходи з профілактики і покращення здоров'я є найбільш
результативними на місцевому рівні, де мобілізуються всі
можливості суспільства і застосовується демократичний
підхід щодо залучення зацікавлених суспільних груп до
вирішення вказаних проблем.

ВИСНОВКИ
Для розробки та впровадження ефективної держав-

ної політики з подолання нерівності стосовно здоров'я
необхідно вивчити масштаби і характер нерівності, чин-
ники, які на неї впливають, враховувати взаємодію різних
форм нерівності, сформувати прийнятне в даних еконо-
мічних умовах поняття справедливості в суспільстві. Не
викликає сумніву той факт, що досягнення абсолютної
соціальної рівності і, зокрема, стосовно здоров'я немож-
ливі в сучасних умовах. Але подолання таких проявів не-
рівності як несправедливість є основною метою соціаль-
ної політики. В останній час особливе значення має відпо-
відальне ставлення до власного здоров'я самих громадян,
на координації діяльності стосовно покращення гро-
мадського здоров'я окремих людей, суспільства і держа-
ви. В той же час доступ до якісних послуг з охорони здо-
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ров'я повинен гарантуватись і забезпечуватись державою
незалежно від соціально-економічних особливостей ок-
ремих суспільних груп, а також для людей з обмежени-
ми можливостями.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У наступних наукових розвідках передбачається дос-

лідити масштаби нерівності стосовно здоров'я в Україні,
її причини. Обгрунтувати основні напрями державної
політики та управлінські механізми подолання нерівності
у сфері охорони громадського здоров'я в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

структурними підрозділами ДСНС України свідчить
про те, що існують суттєві проблеми в організації уп-
равління під час виконання ними поставлених завдань.
Це зумовлене насамперед тим, що обстановка в зоні
надзвичайної ситуації змінюється швидше, ніж прохо-
дить цикл управління і приймаються рішення на їх
ліквідацію. Тому на даний час виникла проблема досл-
ідження структурно-функціональних механізмів дер-
жавного управління територіальних підсистем Єдиної
державної системи цивільного захисту України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У статті, а саме: у [1], розглядалися основні зав-
дання та функції органів виконавчої влади у сфері ци-
вільного захисту в Україні, досліджено їхню систему
та структуру, удосконалено понятійний апарат сфе-
ри цивільного захисту. У [2] проведено комплексний
аналіз чинників, що впливають на ефективність і
надійність державного управління за умов надзвичай-
них ситуацій, досліджено особливості функціонуван-
ня механізму державного управління за умов надзви-
чайних ситуацій на основі імовірнісного характеру їх
виникнення. За результатами дослідження [3] обгрун-
товано теоретико-методологічні засади державного
управління у сфері забезпечення національної безпе-
ки України, актуальні напрямки та пропозиції щодо
підвищення його ефективності за сучасних умов про-
ведено оцінку ефективності управління в органах дер-
жавної виконавчої влади (на прикладі районних дер-
жавних адміністрацій).

Постановка завдання: провести аналіз попередніх
наукових досліджень з проблематики управління у
надзвичайній ситуації та визначити коло недостатньо
досліджених питань у сфері цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дисертації Тищенка В.О. вперше розроблено ме-
тодику комплексного оцінювання стану системи цив-
ільного захисту держави, яка на відміну від існуючих

враховує п'ятдесят один фактор, використано новий
узагальнений показник загальносистемного рівня, як
кількісний показник, що дозволяє за сукупністю по-
казників системного рівня оцінити якість функціону-
вання механізму державного управління у сфері цив-
ільного захисту, грунтується на використанні інтег-
рально-програмного середовища "Система багаторі-
вневого аналізу інформації і підтримки прийняття
рішення" (МАІ) і дозволяє визначити кількісні і якісні
показники стану системи цивільного захисту [24].

У дисертації Жукової Л.А. розглядалися основні
завдання та функції органів виконавчої влади у сфері
цивільного захисту в Україні, досліджено їхню сис-
тему та структуру, удосконалено понятійний апарат
сфери цивільного захисту, а саме: розкрито зміст по-
нять "безпека", "ризик", "прийнятний ризик", "надзви-
чайна ситуація" [1].

У дисертації Клименко Н.Г. проведено комплексний
аналіз чинників, що впливають на ефективність і надійність
державного управління за умов надзвичайних ситуацій,
досліджено особливості функціонування механізму дер-
жавного управління за умов надзвичайних ситуацій на ос-
нові імовірнісного характеру їх виникнення [2].

Особливістю дисертації Ситника Г.П. є те, що в
ній досліджено багатофакторний взаємозв'язок без-
пеки держави, суспільства, людини та середовища їх
розвитку, національної та міжнародної безпеки з про-
цесами глобалізації та регіоналізації на основі поглиб-
леного системного світоглядно-філософського, пол-
ітологічного, правового, соціально-економічного і
воєнно-політичного аналізу [3].

У дисертації Труша О.О. досліджено проблеми
структурно-функціонального забезпечення територі-
ального управління запобіганням та ліквідацією над-
звичайних ситуацій, визначено місце Державної по-
жежної охорони України в системі попередження та
ліквідації надзвичайних ситуацій та структуру її
функцій як засади організаційної структури органів
управління, виявлено залежність ефективності орган-
ізації роботи з попередження надзвичайних ситуацій
і динаміки оперативного реагування у разі їх виник-
нення від розподілу функцій та побудови структур
управління в Державній пожежній охороні [4].
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У дисертації Шпильового І.М. на основі системного
аналізу механізмів державного регулювання у сфері при-
родно-техногенної безпеки встановлено ефективність їх
застосування на загальнодержавному (національному) та
регіональному рівнях й обгрунтовано напрями оптимі-
зації [5].

У дисертації Ковалевської Ю.С. порушено пробле-
ми державного управління процесами забезпечення еко-
логічної безпеки в Україні, проведено системний аналіз
місця екологічної безпеки у контексті національної без-
пеки України, її сутності, змісту і специфіки [6].

Дисертація Семенченка А.І. присвячена досліджен-
ню проблемних питань стратегічного планування у сфері
державного управління національною безпекою Украї-
ни. В роботі розкрито теоретико-методологічні засади
стратегічного планування у сфері державного управлін-
ня національною безпекою [7].

У дисертації Шойка В.А. проведено комплексний
аналіз соціально-психологічного забезпечення діяльності
рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС Украї-
ни у надзвичайних ситуаціях наприкінці ХХ — початку
ХХІ ст., визначено характерні риси основних шляхів соц-
іально-психологічного забезпечення професійної діяль-
ності у підрозділах рятувальників та розкриті об'єктивні
і суб'єктивні фактори, що впливали на цей процес, досл-
іджено основні погляди стосовно системи психологічного
забезпечення як умови оптимізації професійної діяль-
ності колективу, виявлено основні тенденції розвитку
системи соціально-психологічного забезпечення
підрозділів МНС та надані можливі напрями використан-
ня отриманого досвіду в сучасних умовах [8].

У дисертації Підгайного А.В. на основі комплексно-
го аналізу та узагальнення досвіду формування та роз-
витку системи підготовки офіцерських кадрів для МНС
України наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. визначено го-
ловні фактори, що впливали на розбудову системи підго-
товки офіцерських кадрів для МНС України за розгля-
нутий історичний період, розкрито характерні риси та
особливості її становлення та розвитку [9].

У дисертації Слуговіна В.І. проаналізовано статус
армії в системі суспільних відносин, зважаючи на по-
літичний, соціальний та системний підходи, виявлено чин-
ники, що впливають на ступінь децентралізації держав-
ної влади в армії України, проаналізовано характерис-
тики класичних моделей державного керування у
військовій сфері [10].

У дисертації Доманського В.А. здійснено комплекс-
ний аналіз державного управління пожежною безпекою
в умовах нової суспільно-політичної ролі держави в про-
цесі розвитку державотворення в Україні, узагальнено
історичний досвід формування і розвитку державного
управління у сфері пожежної безпеки зарубіжних країн
і України, а також розкрито зміст принципів, функцій,
методів і форм державного управління у цих країнах за
умов історичної зміни змісту та характеру державного
управління [11].

У дисертації Довганя А.І. на основі розробленої сис-
теми оцінок, критеріїв і показників безпеки життєдіяль-
ності населення визначено її кількісні параметри і тен-
денції в Україні та регіонах, що дозволило визначити за-
гальний рівень природно-техногенної безпеки життєді-
яльності населення регіонів, а також провести відповід-
не районування території, розроблено комп'ютерно-
інформаційне забезпечення дослідження природно-тех-
ногенної безпеки України та окремих регіонів, що доз-
воляє аналізувати великий обсяг статистичної інформації
і переводити її у графоаналітичний та картографічний
формати, а також може бути основою для прогнозуван-
ня можливості виникнення НС природного та техноген-
ного характеру [12].

У дисертації Бєгуна В.В. на основі аналізу існуючих
методів управління техногенною безпекою розроблено
нову методику оцінки техногенного ризику виробницт-

ва на основі побудови та дослідження імітаційних струк-
турно-логічних моделей небезпеки виробництва з ураху-
ванням можливих помилок персоналу, розроблено ме-
тод перетворення багатофакторної системи параметрів,
що характеризують безпеку виробництва [13].

У дисертації Бендюга В.І. на основі всебічної оцінки
техногенної безпеки промислових підприємств за-
пропоновано новий підхід до оцінки техногенного ризи-
ку промислових підприємств, який базується на викори-
станні безрозмірних індексних показників, небезпечність
підприємства розглянуто у аспекті наявності на ньому
токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, роз-
роблено методологію оцінки безпечності промислових
підприємств з урахуванням індексів ризику та потенцій-
ної шкоди. Як узагальнений критерій техногенної безпе-
ки підприємства запропоновано індекс відносної небез-
печності, розроблений з використанням функції бажа-
ності Харінгтону на базі чотирьох основних індексних
показників методології [14].

У дисертації Терент'євої А.В. досліджено актуальні
проблеми управління процесом ліквідації медико-сані-
тарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і тех-
ногенного характеру формуваннями Державної служби
медицини катастроф України [15].

У дисертації Іщенка Г.Г. розроблено методичні підхо-
ди до аналізу та прогнозування природно-техногенної
безпеки великих міст України, розроблено і обгрунтува-
но принципи, завдання, функції та інструменти запровад-
ження системи екологічного страхування [16].

У дисертації Томка П.П. на підставі аналізу опублі-
кованих документів та статистичних матеріалів розкри-
то з історичної точки зору процес організації та здійснен-
ня заходів міжнародного співробітництва України на-
прикінці XX — початку XXI ст., в тому числі з країнами
СНГ, у сфері цивільного захисту [17].

У дисертації Кузніченка С.О. досліджено Управлін-
ня органами внутрішніх справ в особливих умовах, ви-
кликаних аномальними явищами техногенного і природ-
ного характеру (організаційно-правові питання) [25].

У дисертації Андрєєва С.О. проаналізовано недоліки
організаційно правового механізму державного управл-
іння цивільним захистом на регіональному рівні [26].

У дисертації Волянського П.Б. розроблено наукові
положення та отримано нові науково обгрунтовані резуль-
тати, що розкривають та встановлюють теоретико-мето-
дологічні засади державного управління медичним захис-
том населення від наслідків надзвичайних ситуацій [27].

У монографії Криничної І.П. "Державне управління
процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні"
на основі аналізу широкого кола джерел досліджено те-
оретико-прикладні аспекти державного управління про-
цесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні,
здійснено комплексний аналіз основних проблем управ-
ління, а саме: розкрито стан наукової розробки пробле-
ми управління у сфері безпечної життєдіяльності насе-
лення, зроблено висновок, що система управління повин-
на бути спрямована на удосконалення державного уп-
равління щодо системи медико-соціального забезпечен-
ня населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи [18].

У монографії Гур'єва С.О, Терент'євої А.В., Волянсь-
кого П.Б "Кризовий менеджмент та принципи управлін-
ня ризиками в процесі ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій" досліджені питання
управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій,
зокрема медико-санітарних, а також принципи створен-
ня систем управління ризиками виникнення надзвичай-
них ситуацій [20].

У збірнику наукових праць "Дослідження і розробки
у сфері євроатлантичної інтеграції України" (випуск 4
Удосконалення державної політики у сфері запобіган-
ня…..) досліджено проблеми у сфері забезпечення попе-
редження та реагування на надзвичайні ситуації техноген-
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ного та природного характеру та акти ядерного терориз-
му, кращого досвіду країн-членів та країн-партнерів НАТО
у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації,
вітчизняної нормативно-правової бази щодо попереджен-
ня та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру стану та тенденцій розвитку співро-
бітництва України з НАТО та ЄС у цій сфері, зарубіжного
досвіду організації реагування на терористичні акти щодо
критичної інфраструктури держави [21].

У наукові праці "Управління техногенною безпекою
України" Буравльов Є.П., Гетьман В.В. на основі по-
рівняльного аналізу європейського та вітчизняного за-
конодавства у сфері техногенної безпеки досліджені тен-
денції розвитку техногенних загроз, сучасні принципи
протидії техногенним аваріям і катастрофам, напрацьо-
вані наукові засади, а також перспективи щодо ефектив-
ного державного управління техногенною безпекою [22].

У Методичних рекомендаціях "Організація управ-
ління в надзвичайних ситуаціях" за заг. редакцією В.М.
Антонця упорядковано понятійний апарат у сфері цив-
ільного захисту, розкрито зміст системи управління у
надзвичайних ситуаціях як складової державного управ-
ління та наведено повноваження складових системи уп-
равління, викладено методи роботи керівництва органів
виконавчої влади при загрозі виникнення надзвичайної
ситуації, складові пунктів управління, забезпечення
ліквідації надзвичайних ситуацій [23].

ВИСНОВКИ
Аналіз попередніх наукових досліджень проблем

державного управління у сфері цивільного захисту
свідчить про те, що основними напрямками цих дослід-
жень є дослідження проблем функціонування системи
державного управління у сфері цивільного захисту на
етапі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків.

У той же час недостатньо досліджено структурно-
функціональні механізми державного управління тери-
торіальних підсистем Єдиної державної системи цивіль-
ного захисту України.
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DISTINCTIVE FEATURES OF THE SYSTEM MODELS DEVELOPMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION APPLICATION APPROACHES

Розглянуто питання, що пов'язані з проблемами та етапами розвитку системного моделю-
вання в контексті їх використання в системі державного управління. Акцентовано увагу на про-
блемах розробки та використання моделей великих складних систем та необхідності вдоско-
налення організаційних умов як основного напряму підвищення ефективності використання
системних моделей. Зокрема інтеграції моделей у систему управління при тісній взаємодії осіб,
що приймають рішення, та колективу розробників для врахування впливу політичних рішень на
результати розрахунків. Зважаючи на визначальну роль суб'єктивного фактору при створенні
та використанні моделей, обгрунтовано необхідність забезпечення стійких у часі колективів
розробників. Розглянуто підходи до реалізації моделей великих складних систем за допомо-
гою спеціалізованих програмних засобів, так званих генераторів моделей та за допомогою за-
гальних мов програмування.

This article deals with the issue of system modeling development stages and problems in the context
of their application in public administration. Analysis is focused on the issues of complex systems'
models development and utilization as well as the necessity of organizational conditions improvement
as a key direction of system models efficiency increase. In particular, much consideration is given to
the issue of model integration into the management system in the context of decision makers and
tools' developers close collaboration in order to account for the policy decisions effect on the
modeling results. Given the crucial role of the subjective factor in the model development and
application process, the necessity of developers' team stability maintenance is justified. Different
approaches to the complex system models implementation using special software, model generators
and common programming languages are analyzed.

Ключові слова: системне моделювання, велика складна система, макроекономічна модель, структурна
модель, державне управління.

Key words: system modeling, large complex system, macroeconomic model, structural model, governance system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Траєкторія економічного розвитку України далека

від оптимальної, що пояснюється не стільки об'єктивною
складністю переходу до розвинутої ринкової економіки
в умовах нестабільної зовнішньоекономічної кон'юнкту-
ри, скільки відсутністю ефективної системи управління,
чітких стратегічних цілей та критеріїв їх поетапного до-
сягнення. Одна з необхідних умов ефективної діяльності
систем управління в сучасних умовах — наявність аналі-
тичних систем підтримки прийняття рішень для моніто-
рингу показників розвитку, оперативного управління та
стратегічного планування. Їх застосування необхідне в
першу чергу для управління об'єктами зі складною струк-
турою, високою динамічністю розвитку та великою
кількістю складових елементів. Безсумнівно, що таким
інструментом є економіко-математичне моделювання,
яке є практично незамінним засобом дослідження функ-
ціонування або порушення функціонування сучасної еко-

номіки, пошуку потенціальних і фактичних джерел та-
ких порушень та визначення шляхів та засобів їх ліквідації
[1], а питання вдосконалення методів моделювання,
підходів до розробки аналітичних інструментів та їх зас-
тосування в органах управління, незважаючи на численні
дослідження і напрацювання, залишатимуться актуаль-
ними та змінюватимуться разом з розвитком об'єкта уп-
равління — економічної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У контексті державного управління особливе місце
займають моделі, що дозволяють прогнозувати макро-
економічні показники та переважно грунтуються на еко-
нометричних методах [2] та, зокрема, структурні моделі
[3]. Інший важливий напрям — моделі, що комплексно
охоплюють національну економіку, та дозволяють оці-
нювати вплив зміни однієї складової на решту частин еко-
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номіки, які зазвичай своїм ядром мають таблиці "витрати
— випуск" (ТВВ) та грунтуються на моделях Леонтьєва
[4]. З середини двадцятого століття проводяться дослід-
ження щодо розширення моделей на основі ТВВ до ком-
плексних макроекономічних моделей. Особливість таких
моделей полягає у ендогенізації частини кінцевого спо-
живання, які екзогенні у статичній моделі Леонтьєва, і
моделюванні компонентів попиту, що залежать від цін.

Моделі на основі ТВВ особливо широкого розпов-
сюдженні у форматі так званих прикладних моделей за-
гальної рівноваги (ПЗР — CGE), першою з яких вважаєть-
ся розробка Йохансена 1960 року для економіки Нор-
вегії, яка була досить ефективною для розробки політи-
ки економічного зростання. Незважаючи на широке роз-
повсюдження та численні дослідження за допомогою
цього інструменту, ПЗР моделі піддаються обгрунтованій
критиці, включаючи досить радикальні — "теоретичні
основи CGE-моделювання не адекватні реальному світу"
[4, c. 5]. Зокрема, досить суттєві зауваження викликають
методи оцінки параметрів при калібруванні, велика за-
лежність моделі від обраного базового року, обмеженість
вибору функціональних форм і т.д.

Вибір математичних методів чи методології за однієї
і тієї ж управлінської задачі для відображення модельо-
ваного об'єкту, в разі, якщо цей об'єкт велика складна
система така, як національна економіка, неоднозначний
та дискусійний. Більш того, навіть обравши найкращі ме-
тодологію та методи моделювання, через невизначеність
та неповноту інформації, залишаються досить багато
питань як на етапі розробки моделі, так і на етапі прий-
няття рішень на основі результатів розрахунків, які не
дозволяють приймати об'єктивні рішення керуючись
строгими формальними критеріями та вимагають су-
б'єктивізму як від розробників, так і осіб, що приймають
рішення на основі наданих модельних розрахунків. Тому,
на нашу думку, підвищення ефективності системного мо-
делювання на даному етапі його розвитку в умовах Ук-
раїни слід шукати не стільки у вдосконаленні математич-
них методів, скільки в організаційних площинах — роз-
робки інструментарію та використання результатів роз-
рахунків.

ЦІЛІ СТАТТІ
Розглянути питання, які виникають при моделюванні

великих складних систем таких, як національна економ-
іка чи її галузь, та підходів до їх вирішення, пов'язаних з
підвищенням ефективності моделювання та мінімізацією
ризиків при прийнятті рішень на основі модельних роз-
рахунків. На нашу думку, необхідно зосередити увагу на
питаннях, які лежать за рамками строгої математичної
теорії та формалізації, проте, постають при розробці си-
стемних моделей та моделей великих складних систем,
при виборі варіантів використання моделей, інтерпретації
результатів моделювання та прийняття рішень на їхній
основі в умовах посилення невизначеності, непрогнозо-
ваності, волатильності, високої залежності економічної
динаміки від політичних рішень і т.д. Акцентувати увагу
на визначальній ролі суб'єктивного фактору у моделю-
ванні.

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Потреби модельних досліджень, зокрема, не-

обхідність у більш детальному представленні складових
економіки, обумовили розвиток такого напряму, як сис-
темне моделювання. Методологія системного моделю-
вання економіки за визначенням [5, c. 3], передбачає роз-
глядати національне господарство "не як однорідний
об'єкт (як прийнято у макроекономічному моделюванні),
а як багаторівневу і багатоаспектну систему, найваж-
ливіші елементи якої, а також економічні та господарські
зв'язки, які їх зв'язують, характеризуються особливими
математичними моделями. Інакше кажучи, інтегруючим

інструментом дослідження є система моделей". Тобто,
предмет системного моделювання — це великі складні
системи, для відображення яких, через складність зв'язків
та велику кількість складових елементів досліджуваних
об'єктів, необхідно використовувати не єдину однорідну
модель, а комплекси або системи моделей. Так, у кон-
тексті методології системного підходу такі галузі еконо-
міки України, як сільське господарство, металургія чи
ПЕК, з одного боку, є складовою частиною національ-
ної економіки, тобто мають входити окремими модуля-
ми у систему моделей, а з іншого — як великі складні си-
стеми самі мають бути представлені системами моделей.

У загальному випадку процес моделювання включає
наступні кроки: постановка проблеми, аналіз об'єкта,
розробка знакової та комп'ютерної моделі, модельний
експеримент, аналіз результатів та підготовка висновків
для прийняття рішень на їхній основі. Проте для систем-
ного моделювання секторів чи національного господар-
ства в цілому доцільно додатково виокремити розробку
методик моделювання, спеціалізованих програмних за-
собів для реалізації моделей, засобів для представлення
результатів моделювання та організацію включення мо-
делей або результатів моделювання у процес прийняття
рішень органами державного управління. Необхідність
додаткових етапів обумовлена саме розмірністю та склад-
ністю об'єктів моделювання та, відповідно, обсягами от-
риманих результатів.

У практиці управління перед особами, що приймають
рішення, виникають задачі, ефективне вирішення яких
неможливе без використання моделей. Практика
свідчить, що при моделюванні необхідно суміщати моделі
з відповідними організаційними умовами, потрібно забез-
печити чітку орієнтацію подібних моделей на структуру
органів управління, на права та обов'язки окремих груп
співробітників, без чого складно забезпечити реальне
використання моделей [6]. Цим зумовлена необхідність
детально дослідити не тільки економічну систему та її
підсистеми як об'єкт моделювання, а також систему уп-
равління та задачі, які виникають у конкретних осіб, що
приймають рішення, на різних рівнях ієрархії управління
та на всіх етапах планування. Таким чином, етап пов'яза-
ний з інтеграцією моделі з системою управління, крім
іншого, сприятиме вирішенню проблеми невизначеності
при прийнятті рішень, полегшить розробку наборів для
сценарного моделювання тощо.

Акценти досліджень у галузі системного моделюван-
ня постійно зміщуються в залежності від етапу розвитку
даного напряму. В 60—70-х роках застосування економ-
іко-математичних моделей, які використовувались при
дослідженні економічних систем, було обмежене мож-
ливостями інформаційно-обчислювальної техніки та про-
грамного забезпечення. Актуальними були зменшення
розмірності та спрощення структури моделей відповід-
но наявним обчислювальним потужностям, ставились
задачі розробки обчислювальних алгоритмів для кожного
конкретного випадку прикладної реалізації, і т.д. Крім
того, на той період робота з моделлю значно ускладню-
валась необхідним посередництвом спеціалістів по про-
грамуванню. Таким чином, виникла необхідність розроб-
ки спеціалізованих програмних інструментів.

З середини 70-х років почались роботи по створенню
спеціалізованих мов програмування високого рівня, при-
значених для побудови структурних моделей економіч-
них систем, так званих алгебраїчних мов програмування
(на сьогодні найвідоміші з них: AIMMS, AMPL,
APMonitor, ASCEND, GAMS). Подібні інструменти
призначені для розробки лінійних, нелінійних, цілочи-
сельних та змішаних типів складних комплексних
оптимізаційних моделей математичного програмування
великої розмірності. Моделі, побудовані в цих системах,
представляються алгебраїчними виразами, які відносно
зручні для роботи дослідника.
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Такі програмні продукти використовуються при мо-
делюванні і в Україні. Зокрема у 2007 році ДУ "Інститут
економіки та прогнозування НАН України" реалізував
системну модель ПЕК "TIMES-Україна" [7] з перспекти-
вою подальшої інтеграції з макроекономічним модулем
— обчислювальною моделлю загальної рівноваги. Також
опубліковано численні дослідження співробітників украї-
нської незалежної дослідницької організації "Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій", що
грунтуються на результатах моделювання за допомогою
прикладної моделі загальної рівноваги, реалізованій у
середовищі MPSGE/GAMS [8].

Незалежно від проблем моделювання були розроб-
лені засоби візуалізації, наприкінці 70-х років — системи
управління базами даних та електронні таблиці, що та-
кож полегшувало роботи по розробці моделей та пред-
ставлення результатів моделювання. Таким чином, з кінця
70-х років акценти досліджень у галузі прикладного мо-
делювання економічних систем почали зміщуватись з тех-
нічних обмежень на змістовні проблеми моделювання:
визначення суттєвих елементів, зв'язків та процесів дос-
ліджуваних об'єктів, вибір відповідних форм їх представ-
лення у моделях, способи формалізації та рівні агрегації,
тобто на адекватне якнайповніше представлення дослід-
жуваних об'єктів.

Деякі технічні проблеми системного моделювання
розв'язувались з розвитком обчислювальної техніки і
програмного забезпечення незалежно від проблем мо-
делювання. Проте ставились якісно нові задачі та спе-
цифічні вимоги до програмного забезпечення, притаманні
виключно моделюванню соціально-економічних про-
цесів. Одна з актуальних задач — розробка так званих
генераторів моделей (систем моделювання) для окремих
секторів, зрізів, підсистем економіки. Генератори моде-
лей втілюють у собі спільні етапи моделювання, що об-
'єктивно обумовлено подібністю компонентів об'єктів
моделювання, проблем та задач, які ставляться перед дос-
лідниками. Використання генераторів в значній мірі змен-
шує трудозатрати, що дозволяє розробити потужний
аналітичний інструмент ширшому колу дослідників і, та-
ким чином, охопити більшу кількість задач. Наприклад,
широко використовуються генератори моделей при мо-
делюванні енергетичних систем. Найбільш відомі з них
TIMES та MARKAL розроблені ETSAP (Energy
Technology System Analysis Program) Міжнародного енер-
гетичного агентства (IEA).

Генератор моделей являє собою програмну реаліза-
цію певної методології та набору методів моделювання
визначеного типу об'єктів, тобто в деякому сенсі генера-
тор моделей це мета-модель. Проте генератори моделей
не є простими шаблонами для механічного заповнення
даними. Наповнення генератора моделей даними, що опи-
сують реальний об'єкт, та виконання всіх інших проце-
дур, передбачених методикою, є необхідними елемента-
ми моделювання, але недостатніми в тому сенсі, що по-
будова формальної конструкції за допомогою генерато-
ра не гарантує її адекватності реальному об'єкту з при-
таманними йому властивостями та аналогічними харак-
теристиками внутрішніх процесів. Генератори моделей це
інструменти, які значно спрощують рутинну роботу, до-
помагають організувати великі обсяги даних, проте, вони
не зменшують суб'єктивну роль людини, не виключають
творчу частину роботи спеціалістів по моделюванню та
експертів у предметній області, що виникає через спе-
цифічні характеристики конкретного об'єкту та середо-
вища. Зокрема, при використанні генераторів моделей
основна проблема полягає у визначенні множини скла-
дових елементів та структури зв'язків досліджуваної си-
стеми. В деяких випадках накладаються обмеження ви-
бору елементів та типів зв'язків (опціональність) відпові-
дно реалізованої методології. Окремі генератори мають
відкритий програмний код, тобто дозволяється модифі-

кувати даний генератор, змінюючи закладену методоло-
гія. Проте використання будь-якого генератора вимагає
тривалого навчання роботі з ним, що обумовлено як
складністю реалізованої методології моделювання, так і
недосконалістю інтерфейсу.

Для процесу системного моделювання, у якому ви-
користовуються різні програмні засоби, актуальні про-
блеми організації взаємодії між користувачами та про-
грамними засобами (інтерфейс). Інтерфейс програмних
засобів для системного моделювання відіграє особливу
роль через велику кількість складових елементів об'єктів
моделювання, тобто, кількість елементів об'єкту моделю-
вання ставить особливі якісні вимоги до інтерфейсу про-
грамних засобів. При цьому необхідно врахувати, що
ставляться принципово різні вимоги до інтерфейсу про-
грамних засобів різних кроків процесу моделювання.
Наприклад, при побудові моделі інтерфейс має бути ор-
ієнтований на спеціалістів по моделюванню, кібернетиків
та математиків; при проведенні сценарних модельних
розрахунків — на спеціалістів у предметній області, еко-
номістів, інженерів і т.д.; при представленні результатів
обчислень — на осіб, що приймають рішення та не брали
участі у розробці моделі.

Існують численні публікації з загальними рекомен-
даціями щодо проектування інтерфейсу, в яких вказуєть-
ся на визначальну роль суб'єктивної оцінки розробника.
Тому пошук методів та варіантів вдосконалення інтер-
фейсу прикладних програмних продуктів, хоча займає
значну частину уваги розробників, проте не може вва-
жатись науковим напрямом через відсутність системної
організації та недостатню обгрунтованість накопичених
знань у цій галузі.

Побудова моделі, навіть при наявності відповідної
методики, не виключає елементів творчого пошуку роз-
в'язків специфічних проблем, які виникають через інди-
відуальні особливості притаманні конкретному об'єкту
моделювання. Тому у моделюванні основну роль відіграє
суб'єктивний фактор — дослідник, який будує модель.
Проте у випадку системного моделювання економічних
процесів, коли об'єкт необхідно представити за допомо-
гою системи моделей, яку фізично не можливо реа-
лізувати одноосібно, проблема суб'єктивного впливу на
порядок ускладнюється, зокрема, необхідністю залучен-
ня до роботи численного колективу дослідників — екс-
пертів з різних предметних галузей і, відповідно, створен-
ням організації для їхньої взаємодії. Варто зауважити,
що питання організації взаємодії різнопланових спец-
іалістів розглядаються в межах предмету системного ана-
лізу. Враховуючи роль, яку відіграє у моделюванні суб-
'єктивний фактор, та необхідність створення колективу
дослідників, стає зрозумілим, що неможливо реалізува-
ти якісну, адекватну, практично значущу систему моде-
лей за короткий проміжок часу. Тобто ефективність по-
будованої системи моделей залежить в значній мірі від
часу існування колективу дослідників. Роботи по вдос-
коналенню початкового варіанту системи моделей три-
вають неперервно, початковий варіант змінюється відпо-
відно розвитку об'єкту моделювання, а якість системи
моделей — зростає разом з досвідом та кваліфікацією
колективу дослідників.

Як приклади таких організацій та їхніх досягнень у
системному моделюванні можна навести ряд установ,
роботи яких широко відомі у світі. Зокрема Міжнарод-
ний інститут прикладного та системного аналізу (IIASA)
створений у 1972 р., де розроблено моделі та генератори
моделей: MEDEE, MESSAGE, IMPACT, MACRO; Інсти-
тут систем енергетики ім. Л.О. Мєлєнтьєва СВ РАН, ство-
рений у 1960 р., де розроблено систему моделей МЭНЭК
(Модель ЭНергетики в ЭКономике), за допомогою якої
отримано численні результати щодо розвитку російсь-
кої енергетики; Адміністрація енергетичної інформації
(EIA, США) — NEMS (Модель національної енергетич-
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ної системи), використання якої почалось у 1994 році,
результати її обчислень використовуються при публікації
Щорічного енергетичного огляду (Annual Energy
Outlook).

В Україні реалізовано та використовуються моделі,
які в певній мірі можуть вважатись системними, але оріє-
нтовані на вузькі кола задач — енергетичні оптимізаційні
моделі, ПЗР та прогнозні макроекономічні моделі. Для
розширення спектру задач нами розроблено пілотну вер-
сію моделі — в перспективі системної моделі,- ядром якої
є ТВВ, на разі орієнтовану в першу чергу на задачі оціню-
вання та прогнозування структурних зрушень в економіці
України під впливом зміни зовнішньоекономічної кон'-
юнктури на галузевих ринках. В аспекті програмної реа-
лізації розробка виконується у середовищі MS VBA Excel.
Незважаючи на трудомісткість, такий підхід дозволяє
уникнути обмежень спеціалізованих програмних про-
дуктів таких, як GAMS чи GAMS\MPSGE, які в контексті
розробки системної моделі не забезпечують необхідної
гнучкості для адаптації до поставлених та перспектив-
них задач, що, зокрема, обумовлено строгістю методо-
логії та методів реалізації моделей у вказаних середови-
щах. Вимога гнучкості до модельного інструментарію
може бути забезпечена тільки однією із "загальних" мов
програмування, а інтегрованість з електронними табли-
цями та наявність засобів візуалізації обумовили вибір
саме MS VBA Excel. Реалізація власних обчислювальних
алгоритмів стала додатковою чи навіть основною пере-
вагою в аспекті гнучкості, забезпеченні адекватності
інструмента об'єкту та задачам, властивості адаптивності
до нових задач. Крім того, реалізація моделі на "загальній"
мові програмування та реалізація власних обчислюваль-
них алгоритмів дозволяє забезпечити ефективне по-
єднання економетричних методів та методів моделей типу
"витрати — випуск" під об'єднуючою концепцією імітац-
ійного моделювання.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на значний досвід та інтенсивний роз-

виток світової науки у галузі системного моделювання
соціально-економічних об'єктів, залишаються численні
проблеми на етапі прикладної реалізації даної методо-
логії. Проблеми притаманні кожному кроку процесу мо-
делювання: від розробки програмного забезпечення до
впровадження в органах управління.

В Україні, незважаючи на окремі приклад ефектив-
ного практичного застосування на державному рівні, си-
стемне моделювання знаходиться на початковому етапі.
Подальший розвиток передбачає: поширення технічних
засобів системного моделювання, для яких на практиці
підтверджено ефективність застосування в інших краї-
нах, створення постійно діючих дослідницьких колективів
для більш глибокої предметної роботи та організацій для
інтеграції отриманих результатів. Крім того, для таких
країн, як Україна, де під впливом політичної ситуації над-
звичайно швидко змінюються структура економічної си-
стеми та інституційне середовище, надзвичайно актуаль-
ним є тісна взаємодія осіб, що приймають рішення на дер-
жавному рівні, та розробників економіко-математичних
моделей. Першим така взаємодія надасть об'єктивне об-
грунтування оптимальності вибраного напряму економ-
ічного розвитку, другим — значення екзогенних пара-
метрів моделі, критерії та цілі розвитку економічної сис-
теми. Тому необхідно розробити та нормативно закрі-
пити відповідні схеми взаємодії дослідницьких колективів
та органів державного управління.

Отже, необхідна не лише розробка системних моде-
лей або систем моделей для комплексного оцінювання,
моделювання та стратегічного планування національної
економіки, але й інтеграція цих моделей у систему управ-
ління при тісній взаємодії осіб, що приймають рішення,
та колективу моделювальників (що, зокрема, нівелює не-

визначеність через політичні рішення); зважаючи на виз-
начальну роль суб'єктивного фактору у створенні та ви-
користанні структурних моделей, необхідно забезпечи-
ти підтримку стійких у часі колективів розробників мо-
делей.
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ELIMINATION OF STATE AND REGIONAL LEVEL EMERGENCIES

У сучасних складних умовах життєдіяльності населення України на органи державного управління
у сфері цивільного захисту покладаються завдання щодо здійснення комплексу заходів із реагуван-
ня на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків. Масштабність та складність цих завдань вимага-
ють підвищувати ефективність функціонування органів державного управління до рівня, що забез-
печує їх виконання.

У науковій статті розглянуто проблему організації державного управління при загрозі виникнення
та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів, сутність якої полягає у тому,
що управління є однією із найважливіших складових процесу реагування на надзвичайні ситуації і
вплив на його якість зростає пропорційно масштабу надзвичайної ситуації, складності обстановки,
збільшенню кількості залучених сил та потребі в матеріальних засобах. Запропоновано шляхи підви-
щення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту України.

In current complicated life circumstances for Ukrainian population the tasks concerning realization of
complex measures in reacting on emergencies and elimination of their consequences are laid on state
administrative bodies in sphere of civil protection. Extension and complexity of these tasks require enhancing
of state administration functioning to the level which provides tasks implementation.

This article deals with the problem of organization of state administration at the threat of rise and
elimination of national and regional level emergencies. The core of the problem lies in a view of administration
as one of the major constituents of reacting process in emergencies; influence on the quality of
administration increase in proportion to the scale of emergency, complexity of circumstances, growth of
amount of the forces involved, as well as financial needs.

The effective ways of improving functioning of the united state system of civil protection of Ukraine are
suggested in this study.
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Проблема подолання наслідків природних і техно-
генних катастроф на території України, країнах СНД
і Східної Європи останнім часом стає принципово но-
вим стратегічним завданням. На даний час небезпеки і
загрози носять більш комплексний взаємопов'язаний
характер. Антропогенна діяльність призводить до
збільшення ризику техногенних і природних катаст-
роф. Глобальні загрози стають джерелами надзвичай-
них ситуацій у різних сферах життєдіяльності суспіль-
ства.

Усе частіше виникають надзвичайні ситуації на спе-
ціальних об'єктах, у закритих для більшої частини су-
спільства сферах діяльності. До вищезазначених небез-
пек необхідно додати також загрози, які можуть ви-
никнути у зв'язку із збереженням хімічної і ядерної
зброї, відпрацьованих атомних реакторів. Посилюєть-
ся синергетичний характер дії надзвичайних ситуацій.
Масштаб, тяжкість економічних і соціальних наслідків

надзвичайних ситуацій усе більшою мірою визначаєть-
ся не тільки рівнем несприятливого впливу подій, але і
станом суспільства в цілому. З'явились і нові, нетра-
диційні види небезпек — в інформаційній сфері, нові
види захворювань, тероризм тощо.

Більше того, весь світ став свідком нових уявлень
про надзвичайні ситуації — на досвіді подій 11 вересня
2001 року в США.

Змінюється характер загроз у виключно військо-
вому плані. Враховуючи, що у потенційній війні мо-
жуть бути широко застосовані нові нетрадиційні види
озброєння (геофізичне, психотропне), із точки зору
зовнішніх факторів — це, безумовно, збільшення ри-
зику глобальних терористичних актів, можливість
ядерного тероризму, зростання ризику біотерориз-
му. Тому спектр завдань єдиної державної системи
цивільного захисту України також може розширюва-
тись.
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На даний час в Україні, з однієї сторони, достат-
ньо розвинута інфраструктура промислового і сіль-
ськогосподарського потенціалу, а з іншої — морально
і фізично зношене технологічне обладнання у промис-
ловості та на транспорті, а також є певні кліматичні й
географічні особливості нашої країни. Це створює по-
тенційну загрозу виникненню великомасштабних ка-
тастроф зі значними людськими втратами, які можуть
стати причиною обставин, що характеризується як над-
звичайна ситуація (далі — НС). Потенційну небезпеку
з особливо тяжкими наслідками становлять техногенні
катастрофи, кількість яких не лише в Україні, але й у
світі збільшується з постійною тенденцією в середньо-
му 5—7% за рік.

За статистичними даними Національної доповіді
про стан природної і техногенної безпеки в Україні
впродовж лише 2012 року в Україні зареєстровано 212
надзвичайних ситуацій. Відповідно до Національного
класифікатора України "Класифікатор надзвичайних
ситуацій" ДК 019:2010 їх розподілено на: НС техноген-
ного характеру — 120; НС природного характеру —
74; НС соціального характеру — 18. Внаслідок цих над-
звичайних ситуацій загинула 301 особа (з них 50 дітей)
та 861 — постраждала (з них 225 дітей). За масштаба-
ми надзвичайні ситуації розподілилися на НС держав-
ного рівня — 1, регіонального рівня — 13, місцевого
рівня — 83, об'єктового рівня — 115.

За попередніми даними у 2012 році надзвичайними
ситуаціями природного характеру було завдано
збитків на суму близько 173 млн гривень, що в 2,6 рази
більше ніж у 2011 році.

У 2013 році негативний вплив вражаючих чинників
техногенного і природного походження на об'єкти гос-
подарювання зокрема та територію України в цілому,
чим спричинив виникнення НС, загибель людей на ви-
робництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності
населення, забруднення навколишнього природного
середовища, економічні збитки зменшився на 32,5% у
порівнянні з 2012 р. (у 2013 році виникло 143 НС, в яких
загинуло 253 особи, у 2012 р. виникло 212 НС, в яких
загинуло 301 особа).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практична діяльність органів державного управл-

іння у сфері цивільного захисту та ефективність за-
ходів щодо протидії надзвичайним ситуаціям не завж-
ди відповідають вимогам забезпечення необхідного
рівня безпеки людини на сучасному етапі розвитку сус-
пільства. Суттєві недоліки в організації оперативного
реагування на надзвичайні ситуації, прийнятті своєчас-
них і адекватних оперативній обстановці рішень, а та-
кож у проведенні аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт свідчать про недостатній рівень орган-
ізації державного управління у надзвичайних ситуаці-
ях. Вищезазначені недоліки та масштабність завдань,
що стоять перед органами державного управління ви-
магають підвищувати ефективність їх функціонуван-
ня до рівня, що забезпечує виконання цих завдань. Та-
ким чином, виникає проблема, яка полягає у тому, що
з однієї сторони — обсяги та зміст завдань, які поста-
ють перед керівником робіт із ліквідації надзвичайної
ситуації, зростають та ускладнюються, а з іншої —
існуючі методи роботи керівника та штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації потребують удосконалення.

Дослідження виконано в межах Програми науко-
вої і науково-технічної діяльності п. 7 Пріоритетних
напрямів наукових досліджень Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту (пп. 5.2 — нау-
ково-методологічні підходи до вивчення проблем дер-
жавного управління у сфері цивільного захисту) та
тісно пов'язане з Програмою перспективного розвит-
ку Інституту державного управління у сфері цивіль-
ного захисту на 2014—2021 роки.

У попередніх наукових дослідженнях: висвітлено
проблемні питання управління надзвичайними ситуа-
ціями мирного часу, досліджено принципи управління
ліквідацією надзвичайних ситуацій мирного часу, зок-

рема організацію надання екстреної медичної допомо-
ги постраждалим, також специфіку організації прий-
няття управлінських рішень за умов надзвичайних си-
туацій природного і техногенного походження [1]; роз-
крито генезис системи державного управління медич-
ним захистом за умов надзвичайних ситуацій природ-
ного та техногенного характеру та виявлено провідні
тенденції його розвитку [2]; проведено аналіз загроз
виникнення надзвичайних ситуацій, досліджено струк-
туру та питання підготовки органів управління в над-
звичайних ситуаціях техногенного та природного ха-
рактеру та запропоновано розроблення спеціальних
програм для зниження ризиків і пом'якшення наслідків
аварій, катастроф і стихійних лих в Україні для підви-
щення рівня захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій [3]; проаналізовано законодавство, що
регламентує діяльність державних органів у надзвичай-
них ситуаціях, розроблено пропозиції щодо вдоскона-
чення системи державного управління у зазначеній
сфері [4]; досліджено оперативність як показник оці-
нювання ефективності організації державного управ-
ління у надзвичайній ситуації [5]. Але питання органі-
зації державного управління у надзвичайних ситуаці-
ях на сучасному етапі розвитку України залишаються
дослідженими не у повному обсязі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На підставі попередніх наукових досліджень, уза-

гальненого досвіду дій органів управління та сил ци-
вільного захисту дослідити проблему організації дер-
жавного управління при загрозі виникнення та
ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регі-
онального рівнів та визначити шляхи підвищення ефек-
тивності функціонування єдиної державної системи
цивільного захисту України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація управління є однією із найважливіших

складових процесу реагування на надзвичайні ситуації
і вплив її зростає пропорційно масштабу надзвичай-
ної ситуації, складності обстановки, збільшенню
кількості залучених сил та потребі в матеріальних за-
собах.

Чим масштабнішою є надзвичайна ситуація, тим ви-
щими є вимоги до організації управління і тим більше
кінцевий результат ліквідації ситуації залежить від
ефективності такого управління.

Питання організації управління набуло особливо-
го значення у зв'язку з докорінними змінами, які відбу-
ваються протягом останніх років у сфері забезпечен-
ня захисту населення і територій від надзвичайних си-
туацій як в Україні, так і за її межами. Головним зав-
данням управління є забезпечення ефективного засто-
сування можливостей залучених сил та успішне вико-
нання ними завдань у визначені терміни за будь-яких
умов.

Відомо, що основою управління є рішення керів-
ника робіт з ліквідації НС, який несе повну відпові-
дальність за управління підпорядкованими силами та
успішне виконання завдань. Управління має бути ста-
лим, безперервним, оперативним та проводитися та-
ким чином, щоб необхідний ступінь централізації не
позбавляв підлеглих можливості ініціативно визнача-
ти шляхи та способи виконання поставлених завдань.

Система управління у надзвичайних ситуаціях —
це сукупність органів управління, пунктів управління
та систем зв'язку, оповіщення і автоматизації.

До системи органів управління у НС входить:
— спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС (у

разі загрози або виникнення НС державного рівня);
— спеціальна комісія з ліквідації НС (у разі загро-

зи або виникнення НС регіонального, місцевого та
об'єктового рівнів);

— керівник робіт з ліквідації НС;
— штаб з ліквідації НС;
— інші органи управління, залучені до виконання

заходів, сили та служби.
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До утворення спеціальної комісії або призначення
керівника робіт організацію заходів з ліквідації НС
здійснюють територіальні органи управління ДСНС
України під керівництвом відповідальних керівників
цивільного захисту залежно від рівня події.

Спеціальна (урядова або регіональна) комісія з
ліквідації НС утворюється рішенням Кабінету Міністрів
України або місцевого органу влади у разі виникнення НС
відповідного рівня. Основними завданнями такої комісії є
організація комплексу заходів ліквідації НС щодо захис-
ту населення і територій від наслідків НС, координація дій
органів влади і забезпечення життєдіяльності постражда-
лого населення. Але однією із найважливіших функцій
комісії є призначення керівника робіт з ліквідації НС для
безпосереднього управління аварійно-рятувальними та
іншими невідкладними роботами. У цей період йому підпо-
рядковуються усі служби цивільного захисту, аварійно-
рятувальні та інші формування, залучені до ліквідації НС.
Ніхто не має права втручатись у діяльність керівника робіт
з ліквідації наслідків НС.

Комісія за пропозицією керівника робіт з ліквідації
наслідків НС залучає сили та засоби, необхідні для про-
ведення рятувальних та інших невідкладних робіт під
час ліквідації НС, для опрацювання окремих питань ут-
ворює робочі групи із залученням підприємств, уста-
нов та організацій за погодженням з їх керівниками.
Залежно від обстановки в зоні ризику керівник робіт
самостійно приймає рішення щодо проведення еваку-
аційних заходів, крім загальної або часткової еваку-
ації населення, зупинення діяльності об'єктів, незалеж-
но від форм власності і підпорядкування, що знахо-
дяться у зоні НС, обмеження доступу на території цієї
зони; залучення до проведення робіт аварійно-ряту-
вальних служб, громадських організацій та окремих
громадян за їх згодою, необхідних транспортних та
інших технічних засобів підприємств, установ та орган-
ізацій незалежно від форми власності та підпорядку-
вання, які знаходяться у зоні НС, зупинення рятуваль-
них та інших невідкладних робіт у разі підвищення
рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які
беруть участь у ліквідації НС [6, 7].

До прибуття керівника робіт його обов'язки вико-
нує керівник територіального органу управління ДСНС
України відповідного рівня, в залежності від рівня НС,
який прибув на місце події. Рішення керівника робіт є
обов'язковими для виконання усіма суб'єктами лікві-
дації НС, підприємствами, установами, організаціями,
які знаходяться у зоні НС.

У всіх випадках при загрозі або виникненні масш-
табних надзвичайних ситуацій, які становлять небез-
пеку життю або здоров'ю людей, створюють переду-
мови для порушення нормальних умов життєдіяльності
значної кількості людей або можуть призвести до НС
регіонального чи державного рівня, рішенням керівни-
ка повинен утворюватися Штаб з ліквідації надзвичай-
ної ситуації (далі — Штаб), як робочий орган управлі-
ння спеціальної (Урядової) комісії або керівника
ліквідації НС [8, 9].

До роботи Штабу залучаються фахівці центрально-
го органу виконавчої влади, на який покладено завдан-
ня з реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту, керівники служб цивільного захисту та інших
служб, що залучаються до ліквідації надзвичайної си-
туації, представники або експерти відповідних централь-
них органів влади, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, установ та органі-
зацій (за погодженням з їхніми керівниками) [10].

Персональний склад Штабу визначає керівник
робіт з ліквідації НС, який забезпечує його діяльність
та встановлює режим роботи.

До складу Штабу входять:
— група аналізу ситуації і підготовки даних, основ-

ними завданнями якої є збір і аналіз інформації про
обстановку в зоні надзвичайної ситуації, підготовка
рішень уповноваженого керівника з ліквідації надзви-
чайної ситуації, ведення обліку залучених сил і засобів
та оперативної документації;

— група безпосереднього реагування, основними
завданнями якої є безпосереднє управління і коорди-
нація дій залучених сил і засобів на місці проведення
робіт, керівництво роботами з ліквідації надзвичайної
ситуації, розстановка сил на напрямках ліквідації над-
звичайної ситуації, вивчення обставин та причин ви-
никнення надзвичайної ситуації;

— організаційна група, основними завданнями якої є
організація і підготовка засідань спеціальних комісій з
ліквідації надзвичайних ситуацій, оперативного міжвідом-
чого штабу, Штабу з ліквідації НС, підготовка рішень, до-
ведення їх до виконавців та контроль за реалізацією;

— група матеріально-технічного забезпечення, ос-
новними завданнями якої є організація всебічного забез-
печення проведення аварійно-рятувальних та інших не-
відкладних робіт, у тому числі з урахуванням викорис-
тання резервів центральних і місцевих органів влади;

— група управління резервом сил, основними зав-
даннями якої є облік і розстановка резерву сил і за-
собів, залучених до ліквідації надзвичайної ситуації,
підготовка пропозицій керівнику Штабу з ліквідації НС
щодо їх застосування;

— група взаємодії із засобами масової інформації,
основними завданнями якої є об'єктивне і своєчасне
інформування ЗМІ про обстановку в зоні надзвичай-
ної ситуації і заходи, які вживаються щодо ліквідації
її наслідків, підготовка прес-релізів для ЗМІ та
здійснення моніторингу публікацій про хід ліквідації
надзвичайної ситуації в ЗМІ;

— група організації зв'язку та забезпечення Штабу
з ліквідації НС оргтехнікою, основними завданнями якої
є організація зв'язку в зоні надзвичайної ситуації із ке-
рівництвом Державної служби України з надзвичайних
ситуацій (ДСНС України), забезпечення оргтехнікою
Штабу з ліквідації НС і безперебійної її роботи.

Рішенням керівника робіт з ліквідації НС залежно
від характеру надзвичайної ситуації можуть утворю-
ватись інші групи Штабу.

При розгортанні Штабу у пункті постійної дисло-
кації ДСНС України його робота організовується в
Центрі управління у надзвичайних ситуаціях, а у разі
розгортання Штабу в районі надзвичайної ситуації —
на пересувному пункті управління безпосередньо у
районі її виникнення.

Проаналізувавши ситуацію у сфері оперативного ре-
агування, найбільш ефективно здійснювалася ліквідація
навіть найскладніших НС за умови, коли організація уп-
равління здійснювалась за встановленою схемою. Виз-
началася комісія з ліквідації НС, яка, у свою чергу, при-
значала керівника робіт, який, у свою чергу, створював
Штаб як робочий орган управління для безпосередньої
організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт і координації дій органів управління та сил.

За такого підходу при ліквідації НС завжди фор-
мується чітка і цілісна система управління, коли зав-
дання спеціальної Урядової комісії, керівника робіт з
ліквідації НС реалізовуються через Штаб.

В окремих випадках при виникненні НС державного
рівня замість Урядової комісії створюється Міжвідомчий
оперативний штаб з ліквідації НС у складі керівників цен-
тральних органів виконавчої влади. У такому випадку, як
правило, не призначається керівник робіт з ліквідації НС
і відповідно не формується Штаб з ліквідації НС як ро-
бочий орган керівника робіт з ліквідації НС [11].

За таких умов процес ліквідації НС ускладнюєть-
ся, оскільки робоча група, яка утворюється в ДСНС Ук-
раїни для безпосереднього керівництва рятувальними
роботами, не має достатніх повноважень і змушена,
замість надання доручень силам реагування, вести по-
годження своїх розпоряджень. Це, у свою чергу, сут-
тєво негативно впливає на оперативність ліквідації НС.

ВИСНОВОК
Система управління і Штаб з ліквідації НС фор-

мується на базі ДСНС України, завчасно ведеться його
постійна підготовка і тільки такий підхід забезпечує
ефективне управління процесом ліквідації НС.
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Крім того, пропонується підвищити ефективність
управління у НС шляхом забезпечення органів держав-
ного управління кваліфікованими аналітиками, які в
змозі обробляти великі обсяги різнопланової інфор-
мації та надавати узагальнену корисну інформацію для
прийняття обгрунтованого рішення.

Пропонується штаб з ліквідації надзвичайних си-
туацій умовно поділяти на дві складові: постійний та
перемінний склад, який формується під час виникнен-
ня надзвичайної ситуації залежно від її характеру та
масштабів. До постійного складу штабу пропонується
включити найбільш підготовлених фахівців, з якими
пропонується проводити тренування за можливими
сценаріями виникнення надзвичайних ситуацій та
відповідними алгоритмами дій органів управління та
сил цивільного захисту. З силами цивільного захисту,
які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації
різних міністерств і відомств, пропонується проводи-
ти спільні командно-штабні навчання та штабні трену-
вання з їх органами управління.

Подальшим напрямом наукових досліджень за цією
проблематикою вбачається пошук шляхів удоскона-
лення способів взаємодії між органами управління та
силами різних міністерств і відомств, які залучаються
до ліквідації надзвичайних ситуацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Загальновідомо, що у світі посилюються виклики

та загрози, які мають транснаціональний характер: не-
законний обіг зброї і наркотиків, торгівля людьми, ес-
калація міжнародного тероризму тощо. Україна як
рівноправний член світової спільноти не стоїть осто-
ронь боротьби із небезпечними явищами, зокрема
відмиванням доходів та фінансуванням тероризму [12].
В Стратегії національної безпеки "Україна в світі, що
змінюється" зазначається, що "поширення тероризму,
піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю і
ядерними матеріалами, транскордонної організованої
злочинності, відмивання брудних грошей, незаконної
міграції, торгівлі людьми, кіберзагроз" є такою тенден-
цією у зовнішньому просторі навколо України, що по-
тенційно може бути джерелом загроз національній без-
пеці держави [13].

Нові виклики та загрози сприяють розробці відпо-
відних механізмів реагування на них. Зокрема за умов
глобалізації за новими принципами починають функ-
ціонувати міжнародні та національні фінансові та
банківські системи, розвиток інформаційних техно-
логій сприяє появі нових способів легалізації доходів,
отриманих в тіньовому секторі або від злочинної
діяльності. В подальшому такі тенденції сприяють
активному поширенню незаконних видів діяльності,
що ведуть до отримання сумнівних доходів, які можуть
використовуватись на фінансування злочинних про-
ектів та міжнародного тероризму. Більшість країн
світу намагаються відповідно реагувати на нові вик-
лики та загрози, розробляючи механізми боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У зв'язку з цим актуальним є дослідження світового
досвіду вказаної проблеми, на основі якого можна
розробити рекомендації щодо удосконалення вітчиз-
няної системи боротьби з легалізацією незаконних
доходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Єдиного погляду на сутність, принципи, підходи
та механізми боротьби з відмиванням незаконних до-
ходів у світі не існує. Внаслідок цього дана тема є до-
сить актуальною з точки зору наукових досліджень.
В Україні світовий досвід боротьби з легалізацією до-
ходів, одержаних злочинним шляхом досліджували
наступні науковці: Бандурка О.М., Симов'ян С.В. [1];
Буткевич С.А., основні дослідження якого зосередже-
но на аналізі досвіду США [3]; Коваленко В.В., Дмит-
ров С.О., Єжов А.В. [6]; Колісник М.К., що розглядав
питання боротьби з легалізацією доходів, одержаних
злочинним шляхом, на світовому фінансовому ринку
[8]; Невмержицький Є.В. [9]. Серед зарубіжних праць
можна виокремити напрацювання Зубкова В.А. [5];
Козлової С. [7]; Шкуркінa В. [14]. На нашу думку, в
той же час, наявні дослідження потребують система-
тизації з точки зору державно-управлінських ас-
пектів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження світового досвіду бо-
ротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, та його можливості застосування в Україні.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Проблема відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, має відносно нетривалу історію, оскіль-
ки боротися з даним явищем на світовому рівні роз-
почали не так давно. Зокрема перші нормативно-пра-
вові акти, що на загальносвітовому рівні відслідкову-
ють та протидіють окремим аспектам легалізації не-
законних коштів, з'явились в кінці 80-х років ХХ ст. У
1989 році було створено Групу з розробки фінансо-
вих заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF),
яка стала основною міжурядовою організацією, що
розробляє, узагальнює та реалізує міжнародний
досвід у досліджуваній сфері. Зусиллями фахівців, що
входять, до складу даної організації, було розробле-
но низку рекомендацій, які визначають основні прин-
ципи системної боротьби з легалізацією доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, на рівні загальносвітових
вимог та тенденцій.

Крім того, на міжнародному рівні основна бороть-
ба щодо відмивання грошей ведеться в рамках: ство-
реної за прототипом FATF регіональної організації
Азіатсько-Тихоокеанської групи (APG), Групи країн
Карибського басейну (CFATF), Групи країн Півден-
ної та Східної Африки (ESAAMLG), Комітету екс-
пертів Ради Європейського співтовариства щодо оці-
нки заходів протидії відмиванню грошей (PC-R-EV),
Департаменту ООН з контролю за наркотиками та
протидії злочинності (UNODCCP), Групи експертів з
питань відмивання грошей Міжамериканської комісії
з контролю за зловживанням використання наркотич-
них засобів (CICAD), Групи Егмонт (Egmont Group)
тощо.

Стандарти боротьби з легалізацією грошових
коштів, отриманих злочинним шляхом, сформульовані
в наступних міжнародних документах:

1. Базельська декларації Комітету банківських
правил та контрольної практики міжнародного банк-
івського співтовариства (1988 р), в який входять пред-
ставники центральних банків "групи десяти" (США,
Канада, Японія, Франція, Німеччина, Великобританія,
Італія, Бельгія, Швеція, Швейцарія). Містить рекомен-
дації про проведення ідентифікації клієнтів, відмову
від практики ведення анонімних рахунків, закликає до
співпраці з правоохоронними органами.

2. Віденська конвенція ООН про боротьбу з неза-
конним обігом наркотичних засобів і психотропних
речовин. Прийнята 9 грудня 1988 р. Згідно з даною
Конвенцією всі держави-учасниці конвенції зобов'я-
зуються надавати взаємну правову допомогу і не
відмовляти в її наданні під приводом збереження бан-
ківської таємниці. Зі змісту міжнародно-правового
акта випливає, що відмивання грошей — це умисне
приховування справжнього характеру, джерела май-
на або фінансових коштів, розміщення або володіння
незаконними доходами, включаючи рух або конвер-
сію доходів з метою їх легалізації. Даний норматив-
ний документ ООН розглядає таке діяння як злочин.
Стаття 3 цього правового акту є, таким чином, підста-
вою для будь-якої держави, яка підписала Конвенцію
(її підписали в даний час більше 100 держав світу),
почати кримінальне переслідування осіб, що займа-
ються "відмиванням" грошей .

3. Модельний закон ООН "Про відмивання грошей,
одержаних від наркотиків", рішення ряду конгресів
ООН по боротьбі із злочинністю та поводженню з пра-
вопорушниками.

4. Страсбурзька конвенція. "Конвенція з відмиван-
ня грошей, виявлення, арешту та конфіскації виявле-
них коштів, здобутих злочинним шляхом". Прийнята
Радою Європи в Страсбурзі 8 січня 1990 р.

5. Директива Ради ЄС щодо запобігання викорис-
танню фінансової системи для "відмивання" грошей
(директива N 91/308/СЕЕ, 14.02.91 р.). Директива ЄС
стала важливим документом не лише для країн-членів
ЄС, а й для держав, які є потенційними членами Євро-

союзу в майбутньому. Директива вимагає від держав-
членів організації визнати кримінальними дії щодо
відмивання злочинних доходів як від наркозлочинів,
так і інших злочинів. Що стосується прозорості, ди-
ректива вимагає від фінансових установ забезпечити
ідентифікацію клієнтів, створювати і вести облік ве-
ликих угод з валютою і повідомляти владі про підозрілі
угоди [11].

Проте наявність достатньої кількості організацій,
що безпосередньо опікуються питаннями боротьби з
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та
розроблених нормативно-правових актів не сприяла
виробленню уніфікованої системи протидії злочин-
ності у вказаній сфері, яка б стала універсальним ор-
ієнтиром для більшості країн світу. В загальносвіто-
вих масштабах окремі країни мають можливість роз-
робляти власну систему боротьби з незаконними кош-
тами, беручи до уваги національну специфіку та рівень
розвитку країни. Зокрема для багатьох країн різним
є перелік злочинних або незаконних видів діяльності.

Так, у Сполучених Штатах Америки, які є осново-
положниками щодо розробки і впровадження методів
боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним
шляхом, перелік злочинних видів діяльності складаєть-
ся з таких дій: виробництво, продаж або розповсюд-
ження наркотиків, ввіз контрабандних товарів, шпигун-
ство, викрадення людей, захоплення заручників,
банківські шахрайські операції, крадіжки, розтрати або
зловживання з боку співробітників банків, хабарницт-
во, крадіжки та хабарництво стосовно програм, що
фінансуються на федеральному рівні, злочини проти
громадських фондів, майна та архівів, злочини проти
безпеки США та приватних володінь, злочини, пов'я-
зані з фальшивомонетництвом, помилкові (неправдиві)
присяги та заяви, приховування майна, дарування по-
зик, низка злочинів, що регламентуються окремими
нормативно-правовими актами.

Вищевказаний перелік не містить таких злочинних
видів, як торгівля людьми, сутенерство, проституція,
здирництво. Натомість ці види злочинів регламенту-
ються законодавством Німеччини, Італії. В Таїланді
офіційно заборонена проституція, однак на практиці
має дуже широке розповсюдження, що приносить
значні нелегальні доходи населенню. В Латинській
Америці ведеться активна боротьба з наркобізнесом,
хоча він має для окремих країн дуже важливе значен-
ня. На плантаціях з вирощування коки та марихуани
працює досить багато місцевого населення, і по суті це
є єдиним джерелом отримання ними доходів. Сомалі у
більшості світу асоціюється з піратством як злочинним
видом діяльності, що має місце в світі. Такі особливості
окремих країн свідчать про національну специфіку виз-
начення злочинних чи незаконних видів діяльності. Те,
що заборонено, наприклад, в Європі чи Північній Аме-
риці має місце в інших частинах світу і сприймається
громадянським суспільством як законний вид бізнесу.

Однак, на нашу думку, можна зробити висновок,
що всі ці факти свідчать про те, що чим вищий рівень
життя в країні, тим більшу регламентацію отримує
економічна діяльність і відповідно доходи, отримані
від неї. Розвинене громадянське суспільство сприяє
боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, а традиційні елементи суспільного жит-
тя навпаки стримують розвиток суспільства та його
інститутів.

Серед економічних особливостей будь-якої краї-
ни, що сприяють відмиванню грошей, можна виокре-
мити такі:

1. Висока частка неофіційних доходів населення і
бізнесу, існування тіньової економіки або "чорного рин-
ку".

2. Недосконалість механізмів контролю та моні-
торингу за діяльністю фінансових інститутів, недотри-
мання міжнародних стандартів регулювання фінансо-
вої діяльності, розроблених спеціалізованими міжна-
родними організаціями.
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3. Поширення корупції серед державних виконав-
чих, правоохоронних і судових органів влади.

4. Існування всередині країни "зон вільної
торгівлі", які мають пільговим порядком регулюван-
ня операцій та контролю за діяльністю інститутів.

5. Неможливість чи можливості обміну фінансо-
вою інформацією з іноземними правоохоронними
органами.

6. Неадекватна процедура заснування фінансових
та нефінансових інститутів, відкриття філій за межа-
ми країни і ліцензування фінансової активності, не
враховує або враховує не в належній мірі необхідність
ідентифікації реальних власників/власників компаній
(особливо коли володіння може здійснюватися шля-
хом номінального тримання ).

7. Законодавче закріплення таємниці фінансових
операцій, недостатні вимоги до транспарентності
фінансових операцій та власності на активи.

8. Прорахунки в регулюванні валютообмінних опе-
рацій та інших операцій з готівковими коштами. Ши-
роке використання підприємствами та банками опе-
рацій із залученням офшорних компаній.

9. Існування анонімних грошових рахунків і фінан-
сових інструментів, включаючи акції та облігації, за
якими можлива виплата коштів "на пред'явника".

10. Доступ фінансових інститутів до міжнародних
центрів торгівлі золотими злитками, торгівлі дорого-
цінним камінням та цінними металами [2].

Як відомо, процес відмивання незаконних коштів
складається з трьох основних етапів: 1) розміщення
грошових коштів (placement), 2) переміщення або про-
никнення в міжнародну банківську сферу або "наша-
ровування" (layering), 3) інтеграція (integration). Відпо-
відно на кожному етапі можливим є конкретні мето-
ди боротьби.

На даний час у світі можна виокремити три основні
моделі контролю за розміщенням (першою стадією ле-
галізації незаконних доходів) кримінальних коштів в
систему фінансових інститутів:

1. Система контролю, що передбачає обов'язкове
повідомлення в центральне урядове агентство про всі
угоди, що перевищують певну суму готівкою або їх
еквівалента. Дана система прийнята до дії в Австралії
та США.

2. Система контролю, що передбачає заборону ве-
ликих угод з готівкою, минаючи законного фінансо-
вого посередника. Здебільшого такі заходи є харак-
терними для країн ЄС.

3. Система контролю, що передбачає повідомлен-
ня про підозрілі угоди і вимагає, щоб банки врахову-
вали деякі або всі великі валютні угоди, але повідом-
ляли владі про ті, які викликають підозру. Дана сис-
тема поки не отримала достатньо широкого поширен-
ня у світі [11].

Національні системи кримінально-правової бо-
ротьби з відмиванням грошей, істотно відрізняються
одна від одної залежно від характеру діяльності, що є
джерелом злочинних доходів. Відповідно до цього
можна виокремити наступні групи держав:

1. Держави, де кримінальна відповідальність пе-
редбачена за легалізацію доходів, отриманих у резуль-
таті злочинної діяльності. До таких держав відносять
США, Німеччина та інші країни ЄС. Зокрема, у всіх
державах Західної Європи та США, що мають зако-
нодавство, спрямоване на боротьбу з "відмиванням"
грошей, кримінальна відповідальність настає від ле-
галізації кримінальних доходів, одержаних внаслідок
вчинення таких злочинів, як наркобізнес, торгівля
зброєю, терористична діяльність, проституція, зас-
тосування дитячої праці, торгівля людськими органа-
ми. У рамках даної групи виділяються країни, зако-
нодавство яких передбачає кримінальну відпові-
дальність лише за відмивання грошей, отриманих у ре-
зультаті наркобізнесу і деяких інших злочинів.

2. До другої групи належать країни, де криміналь-
на відповідальність настає від дій з легалізації доходів,

отриманих не тільки від злочинної, але також і від
іншої незаконної діяльності. Використання такої си-
стеми, наприклад, властиве Росії. Це пояснюється тим
фактом, що мотивами прийняття даного формулюван-
ня складу злочину стало прагнення спростити пору-
шення кримінальної справи. Законодавче обмеження
кримінальної відповідальності випадками легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ускладнювало б процедуру порушення кримінально-
го переслідування, для якого необхідно було б попе-
реднє судове визнання злочинної тієї діяльності, в ре-
зультаті якої були витягнуті легалізовані доходи [11].

Проблема легалізації доходів, отриманих злочин-
ним шляхом здебільшого пов'язана з правовими аспек-
тами розуміння даного явища та відповідно з прийня-
тими механізмами реагування та боротьби. Як уже заз-
началось вище в деяких країнах законодавство по бо-
ротьбі з відмивання грошей сконцентроване на дохо-
дах від незаконних операцій, в деяких — на доходах
від кримінальної діяльності. Проте в більшості країн
світу відмивання грошей визнано кримінальним зло-
чином, який має жорсткі способи покарання. Зокре-
ма легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом,
визнається тяжким злочином з відповідною кримі-
нальною відповідальністю в США, Греції, на Мальті.
Достатньо уваги приділяється боротьбі з відмиванням
незаконних доходів в Європейському Союзі. В Австрії
та Іспанії всі злочини в досліджуваній сфері карають-
ся позбавленням волі строком більше 3-х років. У
Бельгії за основу розслідування злочинної діяльності
у сфері відмивання грошей прийнято брати всі злочи-
ни, що здійснюються в державі. У Великобританії та
більшості інших країн ЄС легалізація незаконних до-
ходів є похідним явищем від торгівлі наркотиками, те-
роризму, крадіжок та обману, шахрайства, здирниц-
тва, шантажу тощо.

У даному контексті для України актуальним є при-
ведення українського законодавства у відповідність
до європейських стандартів. На думку П. Мусялковскі
(експерта Ради Європи), в Україні потребує доопра-
цювання Закон "Про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" [4], зокрема в
частині визначення чіткого механізму блокування
підозрілих операцій [10].

Розглядаючи адміністративну систему боротьби з
відмиванням грошей, необхідно зазначити, що в різних
країнах створено різні органи, що відповідають за да-
ний процес та регулюють основні аспекти забезпечен-
ня прозорих фінансових відносин у державі. Такими
органами можуть бути різноманітні організації, цен-
тральні банки, міністерства фінансів, податкові, митні,
правоохоронні, судові органи тощо. Міжнародний
досвід свідчить про те, що регулюючі органи повинні
мати досить широке коло повноважень для ефектив-
ного здійснення контролю за фінансовими інститута-
ми, збору та передачі інформації про підозрілі транс-
акції тощо. Важливим аспектом ефективної роботи
відповідальних органів та організацій має бути чіткий
розподіл повноважень та відповідальності. Тому для
України актуальним залишається удосконалення
відповідної інфраструктури, тобто перегляд завдань
та повноважень компетентних органів, та підвищення
кваліфікації всіх осіб, що приймають участь у процесі
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті здійсненого дослідження можна зро-

бити наступні висновки. Транснаціональний характер
нових викликів і загроз у світі вимагає розробки та
впровадження таких механізмів боротьби з легаліза-
цією доходів, одержаних злочинним шляхом, які б
мали міжнародний характер, були прийнятними для
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більшості країн світу. Саме такі завдання ставлять пе-
ред собою міжнародні організації, що опікуються пи-
таннями відмивання незаконних коштів. При цьому
низка розвинених країн має власне законодавство, що
визначає термінологію, узагальнює методи боротьби
та принципи удосконалення існуючої системи.

Для України дослідження досвіду інших держав та
міжнародних організацій має важливе значення. Зок-
рема, на думку багатьох науковців, потребує удоско-
налення базовий нормативний документ — Закон Ук-
раїни "Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму". Крім того, варто звернути
увагу на: забезпечення відповідності національної си-
стеми фінансового моніторингу новим світовим стан-
дартам у сфері боротьби з легалізацією доходів, одер-
жаних злочинним шляхом; запобігання можливому за-
стосуванню санкцій з боку міжнародних організацій;
забезпечення нормальних умов для зовнішньоеконом-
ічної діяльності представників українського бізнесу
тощо. Тому в подальших наукових дослідженнях буде
розглянуто особливості функціонування системи про-
тидії відмиванню незаконних доходів в Україні та про-
аналізовано її інституціональну складову.
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У статті здійснено аналіз наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної
справи, основою для якого стала база авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського та тематичні плани прикладних наукових досліджень Держмитслужби України й Міндо-
ходів України. Для більш повного уявлення про об'єкт дослідження, співставляється тематика наукових
пошуків з призначенням та основними завданнями митної служби України, визначеними у Митному ко-
дексі України та Положенні про Державну митну службу України / Міндоходів України у тій частині, що не
увійшла до Митного кодексу України. Проаналізувавши наявні дані та виявивши прогалини у науковому
забезпеченні державного управління у сфері державної митної справи, ми запропонували "Карту митної
науки", яка є відображенням кожного завдання митної служби, з одного боку, та наявної бази досліджень
для подальшого удосконалення напрямів розвитку митної служби, з іншого. Розроблена "Карта митної
науки" засвідчила недосконалість роботи у напрямі виявлення проблемних питань у сфері митної спра-
ви, що потребують наукового аналізу й прогнозування, та зумовлює необхідність розроблення концепції
наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері. Запропоновано структуру ав-
торської Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері — "Кон-
цепцію п'яти веж", — метою якої є удосконалення діяльності Держмитслужби України/Міндоходів Украї-
ни шляхом визначення концептуальних засад формування ефективного та дієвого механізму наукового
забезпечення державного управління у податково-митній сфері.

Analysis of scientific providing of Public Governance in the field of the State Customs is executed in the article.
Abstracts of dissertations, which are concentrated in the National Vernadsky Library of Ukraine, and thematic
plans of applied scientific researches of the State Customs Service of the Ministry of Taxes and Revenues of
Ukraine are the base of this analysis. Topics of scientific searches are matched with purposes and main goals of
the State Customs Service of Ukraine, which are determined in the Customs Code of Ukraine and in the
Regulations on the State Customs Service of Ukraine / the Ministry of Taxes and Revenues of Ukraine in such
part, which was not included into the Customs Code of Ukraine, to formulate better imagery about object of the
researching. Modern data were analyzed and gaps of scientific providing of Public Governance in the field of the
State Customs were revealed, and the "Map of customs science" is proposed by author. The Map is reflection of
each tasks of Customs Service, on the one hand, and valid base of researches to the next perfecting of ways of
development of Customs Service, on the other hand. The Map, is worked out by author, testifies an imperfection
of research to catch out problems in the field of Customs, which need scientific analysis and prognostication.
Also, the Map causes demand to work out conception of providing of Public Governance in the tax and customs
field.

The structure of Conception of scientific providing of Public Governance in the field of tax and customs — the
"Conception of Five Towers", is worked out by author, is proposed. The object of the Conception is improving of
activity of the State Customs Service of Ukraine / the Ministry of Taxes and Revenues of Ukraine by the way of
determining of conceptual bases of forming of effective and acting mechanism of scientific providing of Public
Governance in the tax and customs field.

Ключові слова: наукове забезпечення, концепція, податково-митна сфера, "карта митної науки".
Key words: scientific support, concept, taxation and customs area, "map Customs science".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Реорганізаційні зміни органів державної вла-
ди та, як наслідок, формування/ліквідація основ-
них завдань діяльності, постійне розроблення но-
вих стратегій розвитку (наприклад, 24.12.2012 —

об'єднання Державної митної служби України й
Державної податкової служби України та ство-
рення Міндоходів (Стратегічний план розвитку
Міністерства доходів і зборів на 2013—2018 роки
затверджено Розпорядженням КМУ 23.10.2013 №
869-р), а уже 01.03.2014 — рішення про відновлен-
ня діяльності обох служб. Фактичний термін
діяльності приблизно 1 рік) зумовлюють немож-
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ливість ефективного планування наукових дослі-
джень у частині визначення замовника, очікува-
них результатів та механізму їхнього впровад-
ження відповідно до визначених завдань, норма-
тивної бази тощо та підсилюють негативні тен-
денції низького рівня попиту на результати нау-
кових пошуків. Сфера державної митної справи
неодноразово була предметом наукових дослід-
жень. Разом з тим актуалізується питання: яка
проблематика найбільше цікавить дослідників та
чи залишилися вагомі напрями поза межами нау-
кових розвідок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
ОПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ДАНА СТАТТЯ
Предметом сучасних наукових досліджень

були різні аспекти діяльності митної служби Ук-
раїни, проте, аналіз наукового забезпечення дер-
жавного управління у сфері державної митної
справи здійснюється вперше.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

 У статті ставиться за мету здійснити аналіз на-
укового забезпечення державного управління у
сфері державної митної справи та розробити
структуру Концепції наукового забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З НОВИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Основою для проведення аналізу наукового за-
безпечення державного управління у сфері дер-
жавної митної справи стала база авторефератів ди-
сертацій Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського (далі — дисертаційні досліджен-
ня) та тематичні плани прикладних наукових дос-
ліджень Держмитслужби України й Міндоходів
України (далі — прикладні дослідження). Щоб
скласти більш повне уявлення про об'єкт дослід-
ження, співставимо їх з призначенням та основни-
ми завданнями митної служби України, визначе-
ними у Митному кодексі України [1; 2; 3] та Поло-
женні про Державну митну службу України /
Міндоходів України у тій частині, що не увійшла
до Митного кодексу України.

Першим завданням митної служби визначено
"Забезпечення правильного застосування, не-
ухильного дотримання та запобігання невиконан-
ню вимог законодавства України з питань держав-
ної митної справи". Цікавим є те, що прикладних
наукових досліджень на виконання цього завдан-
ня не проводилося. Проте протягом 2000—2011
років проведено 21 дисертаційне дослідження.
Найбільша кількість захищених робіт припадає на
2006 рік — 4, 2007 — 3, 2010 — 3.

Наступним завданням є "Створення сприятли-
вих умов для полегшення торгівлі, сприяння тран-
зиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку
через митний кордон України, здійснення разом з
митними органами інших держав заходів щодо
удосконалення процедури пропуску товарів,
транспортних засобів через митний кордон Украї-
ни, їх митного контролю та митного оформлення".
У 2006, 2008 та 2010 роках захищено чотири дисер-
тації та відсутні прикладні дослідження.

Стосовно завдання "Здійснення митного конт-
ролю та виконання митних формальностей щодо
товарів, транспортних засобів комерційного при-
значення, що переміщуються через митний кордон
України, у тому числі на підставі електронних до-
кументів (електронне декларування), за допомо-
гою технічних засобів контролю тощо", то воно
стало предметом шести дисертаційних досліджень
та одного прикладного.

Разом з тим щодо "Аналізу та управління ри-
зиками з метою визначення форм та обсягів мит-
ного контролю", то у 2009, 2012 та 2013 роках ви-
конано три прикладних наукових дослідження на
замовлення Держмитслужби України. При цьому
у 2009 році метою дослідження визначено: "Роз-
робка механізму функціонування системи аналізу
та управління ризиками у галузі митної справи на
рівнях інформаційного наповнення системи та її
застосування під час митного контролю та митно-
го оформлення, а також її автоматизація та впро-
вадження в діяльність митних органів України", у
2012 — "Розробка та наукове обгрунтування про-
позицій щодо розвитку та вдосконалення системи
управління ризиками у напрямі її застосування у
пунктах пропуску під час митного контролю та
митного оформлення товарів та транспортних за-
собів при переміщенні їх через митний кордон Ук-
раїни", а в 2013 — "Розробка моделі функціону-
вання системи управління ризиками в морських
пунктах пропуску з використанням інформації про
застосування технічних засобів митного контро-
лю".

"Забезпечення справляння митних платежів,
контроль правильності обчислення, своєчасності
та повноти їх сплати, застосування заходів щодо
їх примусового стягнення у межах повноважень,
визначених Митним кодексом, Податковим кодек-
сом України та іншими актами законодавства Ук-
раїни, організація застосування гарантій забезпе-
чення сплати митних платежів, взаємодія з банкі-
вськими установами та незалежними фінансовими
посередниками, що надають такі гарантії" було
предметом як дисертаційних досліджень (4), так і
прикладних (1).

Сьоме завдання "Застосування передбачених
законом заходів митно-тарифного та нетарифно-
го регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
здійснення контролю за дотриманням усіма суб-
'єктами зовнішньоекономічної діяльності та гро-
мадянами встановлених законодавством заборон
та обмежень щодо переміщення окремих видів то-
варів через митний кордон України; здійснення
заходів щодо недопущення переміщення через
митний кордон України товарів, на які встановлені
заборони та/або обмеження щодо переміщення
через митний кордон України, а також товарів, які
не відповідають вимогам якості та безпеки" дослі-
джувалося активно. Так, у 2010 — 3 дисертацій-
них дослідження, у 2008 та 2007 роках — по 2 ди-
сертаційних дослідження, у 2003 та 2005 — по од-
ному, та у 2011 — 2 прикладних.

"Сприяння захисту прав інтелектуальної
власності, вжиття заходів щодо запобігання пе-
реміщенню через митний кордон України товарів
з порушеннями охоронюваних законом прав
інтелектуальної власності, недопущення пере-
міщення через митний кордон України контра-
фактних товарів" було предметом лише одного
дисертаційного наукового дослідження у 2003
році. Разом з цим протягом 2014—2015 років пла-
нується виконання Державним науково-дослід-
ним інститутом митної справи НДР "Організа-
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ційно-правовий механізм сприяння прав інтелек-
туальної власності під час переміщення товарів
через митний кордон України", метою якого є на-
уково-прикладний аналіз організаційно-право-
вого механізму захисту прав інтелектуальної
власності органами доходів і зборів, комплекс-
не дослідження значення ліцензійних платежів
в системі захисту права інтелектуальної влас-
ності, а також удосконалення чинного законо-
давства у даній сфері.

Найбільш дослідженим із завдань митної служ-
би є "Запобігання та протидія контрабанді, бороть-
ба з порушеннями митних правил на всій митній те-
риторії України": 10 дисертаційних досліджень та
1 науково-дослідна робота.

"Здійснення в межах повноважень, визначених
Митним кодексом, контролю за діяльністю
підприємств, які надають послуги з декларування
товарів, перевезення та зберігання товарів, що пе-
реміщуються через митний кордон України чи пе-
ребувають під митним контролем, та здійснюють
інші операції з такими товарами, надання дозволів
та видача ліцензій на здійснення зазначених видів
діяльності; видача сертифікатів уповноваженого
економічного оператора" було предметом лише
двох дисертаційних досліджень.

"Впровадження, розвиток та технічне супро-
водження інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних систем і техно-
логій в державній митній справі, автоматизація
митних процедур, надання підприємствам послуг
електронного цифрового підпису" досліджувало-
ся у межах трьох дисертаційних досліджень та чо-
тирьох прикладних.

Цікавим для науковців виявилися і проблемні
питання виконання такого завдання Держмитс-
лужби, як "Здійснення міжнародного співробіт-
ництва у сфері державної митної справи, залу-
чення зовні шніх ресурсів  для за безпеч ення
діяльності органів доходів і зборів". Протягом
2001—2011 років захищено 7 дисертаційних дос-
ліджень.

Завдання "Управління об'єктами інфраструкту-
ри органів доходів і зборів розбудова митного кор-
дону" було предметом як дисертаційних дослід-
жень (1), так і прикладних (1).

"Здійснення інших визначених законом повно-
важень, покладених на органи доходів і зборів",
зокрема питання митної безпеки, роботи з персо-
налом, історичні аспекти розвитку митної служби
тощо стали предметом 26 дисертаційних дослід-
жень та 10 прикладних.

Рис. 2. "Карта митної науки"

Розроблено автором.

Рис. 1. Розподіл наукових досліджень у сфері державної митної справи за завданнями Держмитслужби України,
де ДД — дисертаційні дослідження, ПД — прикладні дослідження (станом на 01.03.2014)
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Завдання "2) "Забезпечення виконання зобо-
в'язань, передбачених міжнародними договора-
ми України з питань державної митної справи,
укладеними відповідно до закону, 71) здійснен-
ня державного експортного контролю в межах
повноважень, покладених на органи доходів і
зборів відповідно до Митного кодексу та інших
законів України, 8) здійснення контролю за дот-
риманням правил переміщення валютних цінно-
стей через митний кордон України, 12) ведення
Української класифікації товарів зовнішньоеко-
номічної діяльності, 13) ведення митної статис-
тики та обмін даними митної статистики з мит-
ними органами інших країн, 14) проведення ве-
рифікації (встановлення достовірності) серти-
фікатів про походження товарів з України та ви-
дача у випадках, встановлених чинними між-
народними договорами, сертифікатів походжен-
ня, 15) здійснення обміну документами та інфор-
мацією (у тому числі електронною) з іншими дер-
жавними органами України, митними, правоохо-
ронними та іншими органами іноземних держав,
18) кінологічне забезпечення діяльності органів
доходів і зборі" виявилися поза увагою науковців
як окремі теми наукових розвідок. Проте варто
зазначити, що Тематичним планом науково-дос-
лідних робіт Міндоходів на 2014 рік передбаче-
но виконання НДР "Формування методології
кінологічного забезпечення діяльності Міністер-
ства доходів і зборів України", очікуваним ре-
зультатом якої має бути розроблення методо-
логії  кінологічного забезпечення діяльності
Міндоходів та відповідних розпорядчих доку-
ментів, що дозволить підвищити ефективність
підготовки та використання кінологічних команд
митниць Міндоходів України.

Положенням про Державну митну службу Ук-
раїни виокремлено додатково ще 4 завдання (щодо
запобігання та протидії корупції та іншим служ-
бовим зловживанням у митній службі, впровад-
ження правил етики поведінки посадових осіб мит-
ної служби України; забезпечення застосування
митних режимів; розроблення та впровадження
нових видів митного забезпечення, засобів іденти-
фікації товарів і транспортних засобів; щодо підго-
товки проектів програм розвитку митної справи,
соціального захисту працівників митної служби),
які досліджувалися науковцями та стали резуль-
татом 4 дисертаційних досліджень та 3 приклад-
них.

Таким чином, як видно із діаграми (рис.1), із 20
завдань митної служби України за нашими наяв-
ними даними, поза увагою науковців залишилося
7 завдань. Крім цього, не були предметом приклад-
них наукових досліджень на замовлення Держмит-
служби України або Міндоходів України ще 5 зав-
дань.

Проаналізувавши наявні дані та виявивши про-
галини у науковому забезпеченні державного уп-
равління у сфері державної митної справи, пропо-
нуємо сформовану "Карту митної науки" (рис. 2).

"Карта митної науки" — це виявлені наукові
дослідження (дисертаційні та прикладні), які є
відображенням кожного завдання митної служби
з одного боку, та наявною базою досліджень для
подальшого удосконалення напрямів розвитку
митної служби, з іншого.

На нашу думку, причиною того, що окремі зав-
дання у сфері митної справи залишилися поза ме-
жами наукових досліджень є, по-перше, той факт,
що основними завданнями Державної митної
служби України/Міндоходів є наповнення дохід-
ної частини держбюджету України та боротьба з
контрабандою й порушеннями митних правил. По-
друге, поясненням цьому, на нашу думку, можли-
во є обмежена інформація з окремих питань у
відкритому доступі та незначна кількість фахівців,
які не виявили бажання та потреби у дослідженні
проблем саме у цих сегментах діяльності митної
служби. По-третє, поява нових завдань митної
служби, визначених в останній редакції Митного
кодексу України порівняно з попередніми редак-
ціями. Так, у Митному кодексі 2002 року [1] заз-
начено 15 завдань, з яких одне відсутнє у наступ-
них редакціях: 2) захист економічних інтересів
України (перенесено у "призначення митної служ-
би України", а згодом — у "призначення органів
доходів і зборів"), а інше — "15) здійснення відпо-
відно до закону контролю продукції при її ввезенні
на митну територію України" об'єднали із 7 зав-
данням. Разом з цим у редакціях Митного кодексу
2012 року [2] та 2013 року [3], крім уточнення зав-
дань, викладених у попередньому Митному ко-
дексі, наявні нові завдання: 5) аналіз та управлін-
ня ризиками з метою визначення форм та обсягів
митного контролю; 6) забезпечення справляння
митних платежів, контроль правильності обчис-
лення, своєчасності та повноти їх сплати, засто-
сування заходів щодо їх примусового стягнення у
межах повноважень, визначених цим Кодексом,
Податковим кодексом України та іншими актами
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Рис. 3. Взаємоочікувані ідеальні результати учасників наукової діяльності відповідно до авторської Концепції
наукового забезпечення ("Концепція п'яти веж")
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законодавства України; 11) здійснення в межах по-
вноважень, визначених цим Кодексом, контролю
за діяльністю підприємств, які надають послуги з
декларування товарів, перевезення та зберігання
товарів, що переміщуються через митний кордон
України чи перебувають під митним контролем, та
здійснюють інші операції з такими товарами; 15)
здійснення обміну документами та інформацією (у
тому числі електронною) з іншими державними
органами. Також, в останній редакції Митного ко-
дексу з'являються ще два завдання, не зазначених
у попередніх Митних кодексах або їх редакціях:
71) здійснення державного експортного контролю
в межах повноважень, покладених на органи до-
ходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших
законів України; 20) здійснення інших визначених
законом повноважень, покладених на органи до-
ходів і зборів.

Отже, розроблена нами "Карта митної науки"
засвідчила недосконалість роботи у напрямку
виявлення проблемних питань у сфері митної
справи, що потребують наукового аналізу та
прогнозування, та зумовлює необхідність роз-
роблення концепції наукового забезпечення дер-
жавного управління у податково-митній сфері
[4].

Відомо, що сьогодні розробляються найрізно-
манітніші концепції: маркетингу, місцевого само-
врядування, боротьби з тероризмом, створення та
функціонування автоматизованої системи "Єдине
вікно подання електронної звітності", реформу-
вання системи фінансування та управління науко-
вою і науково-технічною діяльністю, Загальнодер-
жавної цільової соціальної програми розвитку
шахів "Інтелект нації" на 2013 — 2020 роки тощо.
На перший погляд здається, що концепція (будь-
яка) — це ще один документ, яким намагаються
довести необхідність та актуальність будь-чого,
але який не містить конкретних заходів, тому його
наявність чи відсутність жодним чином не впливає
на ситуацію, якої він стосується. Проте КМН пе-
реконує у необхідності такого документа.

У 2011 році ДНДІМС було підготовлено про-
ект Концепції наукового забезпечення розвитку
митної справи, але, на жаль, цей документ зали-
шився лише проектом, а на сьогодні, у зв'язку з ре-
організаційними змінами та впровадженням нових
підходів у податково-митній сфері, втратив акту-
альність.

Цінність науки для суспільства підвищиться, на
наше переконання, у випадку дотримання своїх зо-
бов'язань один перед одним учасниками наукової
діяльності: держава, центральні органи виконавчої
влади (ЦОВВ), бізнес, науково-дослідні установи
(НДУ), вищі навчальні заклади (ВНЗ). При плану-
ванні НДР/ДКР варто дати відповідь на питання: а
що кожен з них отримає для свого розвитку? Які
будуть переваги від отриманого результату та які
ризики відсутності ймовірного результату? Важ-
ливим є слово "кожен", тобто не хтось один, або
двоє чи троє. В іншому випадку виконання НДР/
ДКР вважати недоцільним.

Якщо зобразити схематично ці зв'язки/обо-
в'язки (рис. 3), то отримаємо взаємоочікувані іде-
альні результати. Концепція наукового забезпе-
чення державного управління у сфері державної
митної справи або "Концепція п'яти веж" — це офі-
ційний документ, метою якого є удосконалення
діяльності Держмитслужби України/Міндоходів
України шляхом визначення концептуальних засад
формування ефективного та дієвого механізму на-
укового забезпечення державного управління у
податково-митній сфері.

Структурно "Концепція п'яти веж" матиме такі
складові:

І. Проблема, що потребує розв'язання.
ІІ. Мета концепції.
ІІІ. Удосконалення інструментів управління

системою наукового забезпечення у податково-
митній сфері.

1. Пріоритетні напрями наукових досліджень.
2. Організаційний механізм наукового забезпе-

чення.
3. Кадровий потенціал наукових установ.
4. Фінансове забезпечення наукових дослід-

жень.
5. Матеріально-технічне та інформаційне за-

безпечення.
6. Міжнародне наукове і науково-технічне

співробітництво.
IV. Очікувані результати реалізації Концепції.
V. Джерела фінансування, необхідні для реал-

ізації Концепції.
"Концепція п'яти веж" може бути використана

в інших центральних органах виконавчої влади як
основа для розроблення відповідних концепцій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, "Карта митної науки" та розроб-

лення й виконання Концепції наукового забезпе-
чення державного управління у податково-митній
сфері сприятиме модернізації Державної митної
служби України/Міндоходів України, розвиткові
міжнародної торгівлі, впровадженню найкращих
практик у сфері митного регулювання, розвиткові
партнерських відносин з громадянами та бізнесом,
розвиткові системи безперервного навчання та
підвищення кваліфікації, збільшенню внеску науки
в розвиток держави, підвищенню науково-техніч-
ного рівня Державного науково-дослідного інсти-
туту митної справи за його науковим і науково-
технічним потенціалом, рівнем впливу на форму-
вання наукової і науково-технічної політики в дер-
жаві.
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У статті досліджується сутність та масштаби тіньової економіки у світі. Розглянуто загальні
тенденції щодо зростання тіньової економіки та особливості її розвитку у різних країнах. Зроб-
лено висновок стосовно того, що необхідним є розробка універсальних механізмів боротьби з
тінізацією економіки в загальносвітових масштабах.

The article examines the nature and the scale of the shadow economy in the world. The general
trend of increase in the shadow economy and especially its development in different countries are
considered. The author points out the necessіty of development of the universal mechanism to combat
the shadow economy in a global scale.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Поширення тіньової економіки поряд з макроеко-
номічною розбалансованістю та обмеженістю ресурсів
визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) основ-
ними глобальними ризиками майбутнього десятиріччя.
Глобалізація фінансових систем, розвиток міжнарод-
них банківських мереж, електронних торговельних
систем та мереж здійснення операцій з нерухомим май-
ном, за недостатньої координації діяльності країн
щодо детінізації світових торговельних та фінансових
потоків, створюють умови для використання фінансо-
вих інструментів і маніпулювання інструментами транс-
фертного ціноутворення з метою оптимізації оподат-
кування та відмивання грошей.

Загострення проблеми тінізації глобальних ринків
у контексті подолання кризових явищ та забезпечен-
ня стійкості світової та національних фінансових си-
стем зумовили актуальність її внесення до порядку
денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради
Європи (ПАРЄ) у 2011 році. Основними проблемами
тінізації економічних відносин визначено тіньову зай-
нятість та тінізацію фінансових потоків [8]. Саме тому
важливого значення набуває дослідження тіньової
економіки в загальносвітових масштабах, визначен-
ня особливостей її прояву в різних країнах та розроб-
ки ефективних механізмів захисту національних еко-
номік та глобальної економічної системи від негатив-
ного впливу тінізаційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Матеріальні збитки від функціонування тіньової
економіки у світі вимірюються мільярдами доларів

США. Це, в свою чергу, додає актуальності науковим
пошукам у вказаній сфері. З проблем тіньової еконо-
міки на сьогодні у світі опублікувати тисячі праць, в
Інтернеті можна знайти велику кількість посилань,
однак проблема тіньової економіки залишається дуже
гострою для національних економік світу.

На нашу думку, особливо складним для сучасної
науки є розробка об'єктивних методів оцінки рівня
тіньової економіки. Незважаючи на те, що в літера-
турі представлені десятки методів оцінки, єдиного за-
гальновизнаного методу у світі не існує. Звідси вини-
кають проблеми оцінки, аналізу та розуміння причин
і сутності тіньової економіки як невід'ємного явища
сучасної економіки.

Тому виникає необхідність з позиції загальносві-
тових оцінок розглянути тіньові процеси, що властиві
всім країнам без винятку, та зробити відповідні вис-
новки на предмет боротьби з негативними наслідка-
ми тіньової економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження закономірностей та
особливостей тіньової економіки в світі.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Тіньова економіка як явище загальнопланетарно-
го масштабу займає одне з центральних місць у фун-
кціонуванні усіх без винятку економічних систем
світу. Це обумовлено сутністю тіньової економіки та
складністю виявлення усіх можливих варіантів її про-
яву. Відповідно до законодавства України "тіньова"
економіка — це заборонена законом діяльність з ви-
робництва товарів і послуг, що здійснюється з метою
збагачення, а також правомірна ринкова економічна
діяльність, результати якої частково або повністю не
враховуються в державній звітності та оподаткуванні.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

223

З даної дефініції випливає багатогранність проявів
тіньової економіки від неврахованої або прихованої
діяльності до кримінальних дій, що суперечать пра-
вовим нормам суспільства. Крім того, загальне розу-
міння тіньової економіки обумовлене і морально-
культурними особливостями різних країн, народів,
організацій. Тому, досліджуючи масштаби та рівень
тіньового сектору окремих країн, необхідно обов'яз-
ково звертати увагу на рівень розвитку економічної
системи та традиції, що властиві конкретній державі.

Традиційне розуміння сутності тіньової економіки
будь-якої країни складається з таких трьох складових:

1) кримінальна або "чорна" економіка, до якої
відносять виробництво та торгівлю зброєю, наркоти-
ками, фальшивими ліками, сутенерство, шахрайство
— всі ті види діяльності, наслідком яких є криміналь-
на відповідальність;

2) "сіра" економіка, яка виникає внаслідок
здійснення такої підприємницької діяльності щодо ви-
робництва товарів та послуг, що частково або по-
вністю приховується від оподаткування;

3) "біла" або економіка "білих комірців" — сектор
економіки, де нічого не виробляється, а здійснюєть-
ся перерозподіл доходів, отриманих у формі "відкатів"
та хабарів з попередніх двох секторів.

Усі вищеперераховані складові тіньової економі-
ки характеризують її як виключно негативне явище,
що завдає значних збитків економічній системі. Од-
нак у світі склалися і альтернативні точки зору на дос-
ліджувану проблему, які надають позитивної оцінки
функціонуванню тіньового сектора за певних обста-
вин. Швейцарський економіст Д. Кассель у 1986 році
опублікував працю, в якій виокремив такі позитивні
функції тіньової економіки:

1) тіньова економіка виступає у формі "економіч-
ного мастила", що згладжує перепади в економічній
кон'юнктурі за допомогою переливання ресурсів між
легальною та тіньовою економіками;

2) нелегальна економіка є "соціальним амортиза-
тором", що відповідає за зменшення небажаних для
держави соціальних витрат. Неформальна зайнятість
дає можливість малозабезпеченим категоріям насе-
лення отримувати доходи, тим само зменшуючи соц-
іальне напруження у державі;

3) тіньова економіка може бути "вбудованим стаб-
ілізатором", що за потреби надає кошти легальному
сектору економіки (неофіційні доходи використову-
ються для купівлі товарів та послуг в легальному сек-
торі, а "відмиті" капітали з часом обкладаються подат-
ками та приносять доходи державному бюджету) [10].

Проте, як зазначає Павук О., "динаміка оціноч-
них показників показує ріст тіньової економіки в усіх
країнах. А негативні ефекти помітно превалюють над
позитивними результатами" [5].

Оцінити рівень тіньової економіки за сучасних умов
досить складно. В науковій практиці не існує єдиного
методу, що давав би більш-менш об'єктивну оцінку мас-
штабам тіньового сектору в конкретній країні. Серед ме-
тодів, що досить широко використовуються у світі мож-
на виокремити: індекс п'яти макроекономічних індика-
торів, що використовується Міжнародним валютним
фондом; монетарний метод, що як правило, використо-
вується центральними банками країн; метод дзеркаль-
ної статистики, що також застосовується відповідними
органами окремих держав. Однак найбільша довіра у
світі надається інформації, що публікує німецький про-
фесор, визнаний фахівець з оцінки рівня тіньової еко-
номіки у світі — Ф. Шнайдер [11, 12]. Науковці з Австрії
та Німеччині під керівництвом Ф. Шнайдера зробили
загальний висновок стосовно тіньової економіки: з ча-
сом її рівень невпинно зростає незалежно від рівня роз-
витку економічної системи і суспільства.

Загальний рівень тіньової економіки в країні сут-
тєво залежить від низки чинників, серед яких можна
виокремити: розмір податкового навантаження в
країні; регламентація економічної діяльності; на-
явність "нелегального" ринку робочої сили; особли-
вості регулювання ринку праці; розмір державного
сектору в економіці тощо. Більшість науковців голов-
ними причинами розвитку тіньової економіки нази-
вають податки та закони, що наявні в конкретній дер-
жаві. Серед нових факторів, що виникли з часом, мож-
на згадати про транснаціоналізацію та глобалізацію
економіки, які особливо негативно впливають на дер-
жави з ліберальною слабоконтрольованою фінансо-
вою системою.

Саме в контексті глобалізації здійснює наукові по-
шуки Е. Вейнер. Сутність тіньової економіки він роз-
глядає як глобальне явище, яке виходить за межі
однієї країни. Зокрема, як зазначає Е. Вейнер, "у більш
конкретних визначеннях тіньовий ринок є групою са-
мостійних, дуже заможних країн та інвесторів, які
фактично мають можливість управляти світовою еко-
номікою через великі запаси акцій, облігацій, неру-
хомості, валюти та інших фінансових активів, які вони
тримають в нерегульованих інвестиційних структурах
(хеджевих фондах, фондах прямих інвестицій, суве-
ренних інвестиційних та стабілізаційних фондах), а
також у крупних державних холдингових компаніях"
[1, с. 10]. Спираючись на дослідження компанії
McKinsey Global Institute, дослідник робить висновок,
що під контролем таких країн, як Саудівська Аравія,
Кувейт, Абу-Дабі (як мікродержава), Китай, Японія,
Південна Корея, деяких хедж-фондів та фондів пря-
мих інвестицій перебуває більше 12 трлн дол. США,
які складають основу впливового тіньового ринку че-
рез забезпечення потреб у реальних грошах, в
ліквідності [1, с. 10—11].

За даними різних організацій рівень тіньової еко-
номіки в сучасному світі становить від 18 до 35 % за-
гальносвітового ВВП. За підрахунками Світового бан-
ку ВВП у світі 2012 року становив 71,66 трлн дол. США,
тобто найбільш песимістичний розрахунок свідчить, що
в тіньовому секторі нині виробляється приблизно 26
трлн дол. США [5]. Для Європи у складі країн ЄС та
Туреччини, Норвегії, Швейцарії у 2013 році загальний
рівень тіньового сектору становив 18,5% ВВП та відпо-
відно дорівнював 2,15 трлн євро [14].

Середній рівень тіньової економіки за групами
країн має такі показники (табл. 1).

Найвищий рівень тіньової економіки країн ЄС
має Болгарія (31,2%), Румунія та Хорватія (28,4%),
Литва (28,0%), Естонія (27,6%). Найнижчий рівень
у 2013 році зафіксований у Швейцарії (7,1%),
Австрії (7,5%), Люксембурзі (8,0%), Нідерландах
(9,1%) [14].

З глобалізацією пов'язаний розвиток тіньової еко-
номіки і в Південно-західній Європі. В Іспанії 2013
року було зафіксовано 18,6% тіньової економіки. В
цілому це середній розмір тіньового сектору, однак,
виникає цілий ряд запитань. За офіційними даними
більше 21% іспанців є безробітними, це приблизно 4,9
млн людей. При цьому в країні відсутні масові невдо-
волення та заворушення. Для значної кількості анал-
ітиків це є свідченням того, що більшість офіційно без-
робітних іспанців неофіційно зайняті, тобто мають
альтернативні джерела доходів. Працюючи, вони от-
римують заробітну плату, не сплачують соціальних
внесків, отримують допомогу від держави по безроб-
іттю, а їх роботодавці ухиляються від сплати податків.
За даними Марі Лус Родрігес — державного секрета-
ря у справах зайнятості, з 2007 року іспанський уряд
надав безробітним допомоги у розмірі 165 млрд дол.
США [3].
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В Іспанії тіньова економіка є ча-
стиною не лише сектору зайнятості.
Будівництво, сільське господарство
теж мають власні схеми ухилення від
сплати податків. Достатньо пошире-
ним і відомим є той факт, що при
купівлі нерухомості в Іспанії платіж
розбивається на дві суми: перша ча-
стина є офіційною, з неї сплачують-
ся початки, друга сума — "платіж Б"
— сплачується у готівці і відповідно не обкладається
податком. Така практика оплати покупки використо-
вується і в інших країнах Європейського Союзу.

Для країн колишнього Радянського Союзу з почат-
ку 90-х років характерним були значні масштаби тіньо-
вої економіки. Зокрема, в Грузії 43—51%, в Азербайд-
жані — 34—41%, В Росії — 27—46% [6]. У 2011 році ліде-
ром серед європейських країн за рівнем тіньового секто-
ра стала Україна з показником 46,8% від офіційного ВВП.
Інші країни мали такі дані: Росія — 40,6%, Білорусь —
43,3%, Молдова — 44,3% [6], Вірменія — 44,6% [2].

За даними агенства Bloomberg 2007 року до 10
країн з найвищим рівнем тіньової економіки входи-
ли: 1. Грузія — 72,50%, 20,29 млрд дол. 2. Болівія —
70,70%, 45,11 млрд дол. 3. Азербайджан — 69,60%,
86,03 млрд дол. 4. Перу — 66,30%, 253,00 млрд дол. 5.
Танзанія — 63,00%, 57,89 млрд дол. 6. Україна —
58,10%, 294,30 млрд дол. 7. Таїланд — 57,20%, 538,60
млрд дол. 8. Зімбабве — 56,10%, 332 млрд дол. 9. Уруг-
вай — 56,00%, 44,52 млрд дол. 10. Гватемала —
55,00%, 69,21 млрд дол. [13]. Проте, як зазначає Бу-
ракова Л., в Грузії було здійснено успішну детініза-
цію за такими напрямами: значне зниження податків,
їхнє жорстке адміністрування та знищення корупції
у фіскальних органах. Серед іншого в Грузії була
спрощена процедура подання податкової декларації,
скасовані спонтанні перевірки, мікробізнес був
звільнений від податків. Результатом стало збільшен-
ня податкових надходжень у 2,7 рази, а кількість за-
реєстрованих платників податків зросла на 86 % [4].

Загальносвітові масштаби тіньової економіки є ще
більш вражаючими. Так, за різними оцінками в 2000-
х роках рівень тінізації економіки Нігерії досягав 76%
від офіційного ВВП країни, Таїланду — 71%, Єгипту
— 68%, Панами — 62%. Фактично в більшості країн,
що розвиваються, Азії, Африки та Латинської Аме-
рики можна говорити про існування "паралельної"
або "другої" економіки, яка за своїми масштабами не
поступається офіційній економіці. Суттєва різниця
між економікою західних, більш розвинених країн, і
країн Азії та Африки полягає в тому, що на Заході в
тіньовому секторі працюють здебільшого невеликі
фірми, податкові надходження від яких незначні, а
заробітки співробітників є додатковим доходом. На
Сході і в країнах Африки ситуація дещо інша: мігран-
ти з сільської місцевості не можуть знайти собі робо-
ту офіційно, тому змушені основні засоби для існу-
вання отримувати нелегально. До того ж значна ко-
рупція та недоліки в законодавстві сприяють тому, що
суттєва частина господарської діяльності не врахо-
вується в обрахунку офіційного ВВП країн [7].

2011 року британська громадська організація Tax
Justice Network (TJN) визначила 6 країн, громадяни
та компанії в яких найбільше ухиляються від сплати
податків і відповідно саме ці країни мають найвищий
рівень тіньової економіки.

1. Болівія. Частка її тіньової економіки складає
66,1% від ВВП. Загалом сума грошей, яку країна втра-
тила через неплатників податків складає 3,7 млрд дол.
США. Згідно із підрахунками TJN, тіньова економіка
країни дорівнює 419% витрат на охорону здоров'я
найбіднішої країни Південної Америки [9].

2. США. Частка тіньової економіки США стано-
вить 8,6% від ВВП, що в грошовому еквіваленті скла-
дає 337 млрд дол. США щороку. Хоча у відсотковому
відношенні тіньова економіка США становить не дуже
велику частку економіки, проте США втрачає найб-
ільшу з усіх країн світу суму грошей від несплати по-
датків. Найбільше сприяє такій проблемі слабке за-
конодавство щодо корпорацій.

3. Росія. Тіньова економіка в Росії на 2011 рік ста-
новила 43,8% від ВВП, що дорівнює 221 млрд дол.
США. Відповідно до окремих досліджень 60% рос-
ійських фірм є так званими "космонавтами" — фірма-
ми, які створюються на короткий час та мають на меті
приховування активів для ухиляння від сплати по-
датків. Як пише Foreign Policy, в середньому в Росії
фірми платять 40% тих податків, які вони мають пла-
тити. Не винятком тут є і державні компанії такі, як
Газпром, який у 2003—2004 році передав "космонав-
там" більше 2 млрд дол. США своїх статків [9].

4. Італія. В Італії тіньова економіка складає 27% від
ВВП (238 млрд дол.). Сама країна офіційно оцінює свою
тіньову економіку в 17,5% від ВВП, що тим не менш озна-
чає втрату 150 млрд дол. США щороку. Ухиляння від спла-
ти податків часто є дуже вражаючим. Так, половина яхт
більш як 10 метрів завдовжки в Італії зареєстрована на
осіб, які мають річний прибуток менше 26 тис. дол. США.
А в одному з італійських міст 42 власники Ferrari задек-
ларували річний прибуток менше 30 тис. дол. США. У той
час як боргова криза в країні загострюється уряд вживає
заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків.

5. Греція. Прихована економіка Греції становить
27,5% від ВВП, що дорівнює 30 млрд дол. США. Грецькі
податкові органи традиційно були і залишаються досить
слабкими, а посадових осіб легко підкупити. Втім, з по-
чатку боргової кризи посадовців чекало розчарування.
Уряд опублікував список з 4152 боржників, а низку ве-
ликих бізнесменів було заарештовано під час рейдів.

6. Ірландія. Розмір тіньової економіки в Ірландії є
відносно незначним — 15,8% (9,9 млрд дол. США), але
останні ініціативи уряду країни можуть бути пере-
двісником майбутніх проблем. Так, ірландський уряд
вирішив з 2011 року стягувати новий податок в розмірі
130 дол. США з домогосподарства, щоб у перспективі
отримати 212 млн дол. США, які мали б допомогти дер-
жаві погасити борговий тягар. Така податкова ініціа-
тива спровокувала обурення громадськості, а 31 берез-
ня 2012 року уряд визнав, що 50% домогосподарств
просто відмовились платити цей податок [9].

Як видно з вищенаведеного матеріалу, проблема
тіньової економіки має значний вплив на функціо-
нування національних економік та глобальної фінан-
сової системи в цілому. Тому важливого значення на-
буває розробка ефективних механізмів детінізації
національних економік, здійснення прозорої госпо-
дарської діяльності та об'єктивного наповнення дер-
жавних бюджетів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, науковий пошук з проблем тіньової еконо-

міки дозволяє зробити наступні висновки. В умовах

Джерело: [11, 12].

Таблиця 1.

№ 

п/п 
Групи країн 

1999–2003 (145 країн), 

% ВВП 

2006 (167 країн), 

% ВВП 

1 В країнах, що розвиваються 38,7 38,1 

2 В країнах з перехідною економікою 40,1 38,1 

3 В розвинених країнах 16,3 18,7 

4 В комуністичних країнах 22,3 14,3 (Китай) 

5 В середньому по країнах 35,2 35,5 
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глобалізації зростає загальний рівень тіньової еконо-
міки у світі, незалежно від рівня розвитку економіч-
ної системи держави. Деякі науковці зазначають про
існування тіньової економіки не лише в межах окре-
мих країн, а за умов існування глобальних гравців
(держав, організацій), що і є носіями тіньових процесів
у світі.

Чітко визначити рівень та масштаби тінізації еко-
номічної системи наразі неможливо, оскільки відсут-
німи є загальновизнані методи оцінки тіньової еко-
номіки. Однак, наявні методи та методики свідчать,
що в цілому у світі зберігається тенденція до зростан-
ня загального рівня тіньової економіки та відповідно
втрат офіційних доходів країн.

За різними підрахунками найвищий рівень тінізації
у світі мають Болівія, Нігерія, Таїланд, Панама. Се-
ред країн ЄС "лідером" є Болгарія. Україна за підра-
хунками 2011 року посіла перше місце серед усіх євро-
пейських країн з показником 46,8% від офіційного
ВВП. Тому для нашої держави питання здійснення
ефективної детінізації стоїть особливо гостро, оск-
ільки Україна щороку втрачає майже половину до-
ходів до Державного бюджету.

У подальшому автор статті планує зосередити
свою увагу на дослідженні особливостей розвитку
процесів тінізації в Україні та запропонувати можливі
шляхи зниження рівня тіньової економіки.
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EFFECTIVENESS OF BUDGETARY FUNDS: THE IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER
EDUCATION IN THE REGION

Дослідження висвітлює суть процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти
шляхом оцінки результативності використання бюджетних коштів на регіональному рівні. Виокрем-
лено форми фінансування розвитку вищої освіти: державні, приватні, інвестиційно-благодійні дже-
рела фінансового забезпечення. Визначено форми власності ВНЗ, в яких здійснювалась підготов-
ка за державним замовленням: державна та комунальна, до якої у перспективі доцільно долучити
і приватну форму власності ВНЗ. Доведено, що використання нових форм здобуття вищої освіти,
зокрема змішаної форми навчання, дозволить удосконалити функціонування наявного механізму
працевлаштування випускників, які отримували вищу освіту за рахунок коштів бюджету через дер-
жавне замовлення. Визначено, що концентрація форм власності спеціалізованих ВНЗ (створення
нових форм власності та реорганізація, злиття існуючих) є яскравим проявом процесів регіоналі-
зації як еволюційного етапу розвитку продуктивних сил, а також фактором взаємозв'язку числен-
них фінансово-економічних детермінант, що мають вагомий вплив на фінансове забезпечення
розвитку галузі вищої освіти. Розроблено пропозиції, що можуть сприяти суттєвому вдосконален-
ню процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти на регіональному рівні.

The purpose of the research to clarify the impact development of higher education by assessing the
effectiveness of budgetary funds at the regional level. To determine the forms of financing of higher
education: public, private , investment — charitable sources of financial support. The discussion of
universities ownership form in wich education is carried out by public order: state and municipal. The
study emphasizes the importance of, in the long run, it would be notabl, to add higher education
establishment of privat ownership, is factor of development rivalry in universities market in Ukrain's region.
Particular significance is attached to new forms of higher education, including mixed learning, allows to
operate the existing mechanism of employment of graduates, who received higher education at the
expense of the state budget through the order. The author focuses on that the concentration of ownership
of specialized universities (the creation of new forms of ownership and reorganization, mergers of existing
institutions). Readers' attention is called a clear model of the process regionalization as an evolutionary
stage in the development of the productive forces and the correlation factor of many financial and
economic determinants that have a significant impact on the financial security and development of higher
education. The proposals that may contribute to significant improvement of the effectiveness of financial
support of higher education at the regional level are given in the article.

Ключові слова: галузь вищої освіти, ВНЗ, державне замовлення, форми власності, фінансове забезпечення,
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ВСТУП
Загальновідомо, що головною продуктивною силою

суспільства є людина. Висококваліфіковані спеціалісти є
запорукою економічного зростання в сучасному пост-
індустріальному суспільстві. Важливе значення у цьому
відношенні має бюджетне фінансування підготовки кадрів
через державне замовлення підготовки фахівців відпові-
дного рівня і кваліфікації у вищих навчальних закладах
(ВНЗ) країни. ВНЗ забезпечують формування інтелекту-
ального потенціалу нації, що є основою для розвитку про-
дуктивних сил суспільства. Обмеженість коштів і дефі-
цит бюджетного фінансування вищої освіти становить
загрозу фінансовій безпеці країни та регіону, що зумов-
лює актуальність визначення причин, які впливають на
розвиток вищої освіти в регіоні [1; 2;, 10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні аспекти системи управління та викорис-

тання бюджетних фінансових ресурсів для реалізації дер-

жавного замовлення у галузі вищої освіти досліджува-
лись у роботах І. Банасевич, Т.М. Боголіб, А. Гуржія [1—
3], О.І. Жадан Н.О. Ковальової, І.С. Кочарян [5—7].

Однак не повністю вирішеними, а відтак, у значній мірі
дискусійними залишаються питання оцінки результатив-
ності використання бюджетних коштів на розвиток вищої
освіти. Потребують подальшого вдосконалення процеси
формування державного замовлення, що прямо впливає
на ефективність використання виділених на ці цілі дер-
жавних ресурсів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у здійснені оцінки резуль-

тативності використання бюджетних коштів, що спрямову-
ються на виконання державного замовлення кадрів у ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток — найвищий тип руху, зміни матерії і свідо-

мості, перехід від старого до нового [11, с. 452]. Вітчизняні
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науковці зазначають: специфіка галузі вищої освіти в
тому, що фінансування її розвитку є підгрунтям для
формування інтелектуальних та кваліфікаційних нави-
чок трудових ресурсів як чинника розміщення продук-
тивних сил [10]. Значною мірою фінансування розвит-
ку галузі вищої освіти регіону здійснюється через кош-
ти бюджету (державне замовлення), що поєднується з
приватним фінансуванням (оплата навчання). Інвести-
ційно-мотиваційна форма фінансового забезпечення
реалізується за допомогою як бюджетного, так і при-
ватно-благодійного джерел фінансування (гранти,
премії, винагороди тощо).

Ми поділяємо думку П.Ф. Друкера, що результатив-
ністю можна вважати ступінь чи якість реалізації стра-
тегії з метою досягнення поставлених цілей у процесі
стратегічного управління як основи розвитку [3]. Тоб-
то отримання бажаного результату, чи результа-
тивність, є комплексним і багатофакторним поняттям.
Бажаний результат використання бюджетних коштів у
галузі вищої освіти — 100 % зайнятість всіх спеціалістів,
які отримали вищу освіту за рахунок державного бюд-
жету через державне замовлення, у державному секторі.
Проте органами статистики відповідний облік не ведеть-
ся та має формальний характер на місцях. Тому за осно-
ву для оцінки результативності використання бюджетних
коштів використовуємо основні індикатори: обсяги
фінансування із бюджету України в галузь вищої освіти
за 2000 — 2012 рр. (табл. 1 і рис. 1).

Обсяги фінансування із бюджету України у галузь
вищої освіти мають позитивну динаміку зростання з 1,3 %
до ВВП у 2000 до 2,3 % до ВВП у 2010 р. З 2010 р. видатки на
вищу освіту зменшились до 2 % до ВВП. Але в абсолютних
показниках виявлено стабільну тенденцію до зростання.

Очевидно, що наразі бюджетні фінансові ресурси у
галузі вищої освіти спрямовуються виключно на під-
тримку поточного стану основних фондів ВНЗ, оплату
праці та виплати стипендій без акумуляції фінансових ре-
сурсів розвитку. Проте недооцінка того, наскільки стра-
тегічно важливою є галузь вищої освіти для економіки
країни, сьогодні створило "провалля" в інформаційно-
фінансових потоках. У той же час, галузь вищої освіти —
лише ланка на шляху становлення і розвитку кваліфіко-
ваних кадрів, що в перспективі формуватимуть кадровий
потенціал економіки країни. Отже, основою для проду-
кування вищими навчальними закладами "якісних знань"
є стабільне фінансування навчальних закладів.

При детальній оцінці фінансових потоків прослідко-
вується, що навчання за кошти місцевих бюджетів прова-
дилося лише у семи регіонах: АР Крим (1222 особи),
Дніпропетровська обл. (655 осіб), Житомирська (184 осо-
би), Луганська (7 осіб), Тернопільська (251 осіб), Харкі-
вська (388 осіб), Хмельницька (310 особа), м. Київ (868

осіб), м. Севастополь (84 особи), що свідчить про недо-
статнє фінансування галузі вищої освіти бюджетами ре-
гіонального рівня. Тому можна констатувати, що навчан-
ня за кошти місцевих бюджетів більш-менш повно
здійснюється лише в деяких регіонах України і не має ва-
гомого впливу на процес розподілення фінансового за-
безпечення вищої освіти при бюджетному фінансуванні
лише 10 % від загальних видатків на галузь вищої освіти.
Це стримує розвиток комунальної чи муніципальної фор-
ми власності ВНЗ. При тому, що з метою концентрації,
підвищення конкурентоздатності, якості та доступності
здобуття вищої освіти у 2010—2013 рр. створено 13 регі-
ональних університетських центрів на базі 33 ВНЗ, що є
проявами регіоналізації вищої освіти. Отже, регіоналіза-
ція і глобалізація є взаємодоповнюваними і в той же час
протилежними тенденціями розвитку вищої освіти сьо-
годні. На нашу думку, наразі необхідно обгрунтувати по-
казники оновлення основних фондів ВНЗ для прийняття
виважених рішень при створенні нових чи реорганізації і
об'єднанні наявних форм власності ВНЗ [9].

Вражаючими є темпи розвитку форм власності та
форм їх фінансового забезпечення. Лише за 100 років в
Україні кількість ВНЗ з 27 у 1914 р. зросла до 325 ВНЗ у
2014 р. [9]. Наприклад, у Дніпропетровській області сто-
ліття тому існував лише 1 ВНЗ. На сьогодні у Дніпропет-
ровській області їх уже 27 [8]. Це вплинуло на зростання
показників розвитку регіону: інвестиційна привабливість
регіону, рівень життя та розвитку місцевої громади, фор-
мування та прояв громадянського суспільства тощо. Але
на розвиток та підвищення рівня інтелектуального потен-
ціалу впливає діяльність всіх форм власності ВНЗ.

Таблиця 1. Обсяги фінансування із бюджету України
у галузь вищої освіти у 2000—2012 рр.

Рік 

Загальні 
видатки 

зведеного 

бюджету, 

млн грн. 

Видатки на вищу 

освіту у % до 
Видатки 

на галузь 

у % до 

загальних 

видатків 

загальних 

видатків 
ВВП 

2000 2 286 4,7 1,3 32,3 

2005 7 934 5,7 1,8 29,6 

2010 24 998 6,6 2,3 31,3 

2011 26 620 6,4 2,0 30,9 

2012 29 336 6,0 2,0 28,9 

Джерело: складено автором на основі [8].

Джерело: складено автором на основі [8].

Рис. 1. Обсяги фінансування із бюджету України у галузь вищої освіти за 2000—2012 рр.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Форма власності ВНЗ має значний вплив на фінансо-
ве забезпечення ВНЗ в регіонах. У ВНЗ ІІІ—ІV рівнів ак-
редитації у 2013/2014 навчальний рік всього навчається 1
млн 723,7 тис. осіб, у т.ч. за кошти державного бюджету
— 750,4 тис. осіб, за кошти місцевих бюджетів — 188,2
тис. осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб — 946,6
тис. осіб. Навчання за рахунок коштів фізичних та юри-
дичних осіб є домінуючим джерелом фінансування на сьо-
годні і становить 50 % [8].

Приватні ВНЗ регіону здійснюють свою діяльність на
засадах самофінансування та реалізують послуги з надан-
ня вищої освіти через плату за навчання [1, 2].

Державне замовлення є фінансово-організаційним за-
собом, важелем, що має максимально задовольнити дер-
жавні потреби у кваліфікованих спеціалістах стратегічно
важливих галузей (медицина, оборона, освіта тощо). Розм-
іщення державного замовлення у ВНЗ приватної форми
власності, на нашу думку, сприятимуть розвитку таких де-
термінант соціально-фінансових факторів розвитку галузі
вищої освіти, як інформатизація, конкуренція, концентрації
форм власності, спеціалізація тощо. Адже в сучасних умо-
вах регіональна спеціалізація галузей створює попит на ре-
гіональному ринку освітніх послуг та чекає пропозиції ква-
ліфікованих кадрів, що впливає на відповідну спеціалізацію
ВНЗ регіону. Спеціалізація ВНЗ регіону є його конкурент-
ною перевагою і сприяє залученню додаткових грошових
коштів у галузь вищої освіти регіону через співпрацю з
підприємницькими структурами в контексті безперервної
освіти, індивідуального саморозвитку та самовдосконален-
ня. Розширення автономії ВНЗ у питаннях заробітку та ви-
користання грошових коштів є вагомим фактором розвит-
ку галузі вищої освіти в регіоні [2; 6; 7; 10].

С. Квіт наголошував на тому, що основна ціль ВНЗ —
"навчити вчитися". За допомогою можливості вибору форм
навчання студент реалізує своє конституційне право на
здобуття якісної вищої освіти. При цьому як вважають Е.
Мосенг та П. Бредап, необхідно враховувати багато
внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності (розвитку) для
підвищення результативності розвитку галузі вищої осві-
ти. Тому вважаємо, що, використовуючи ієрархічні рівні
індикаторів для оцінки результативності фінансування
розвитку, доречно здійснювати на основі моніторингу се-
редовища господарювання стейкхолдерів галузі, які впли-
вають на індивідуальну, регіональну та державну резуль-
тативність фінансування галузі вищої освіти.

Індивідуальна, регіональна та державна результатив-
ність, у руслі НТР та безперервного оновлення знань, спри-
яють інтенсифікації процесу засвоєння і використання
знань за допомогою змішаних форм навчання. Змішана
форма навчання (mixed learning) — це використання фінан-
сово-організаційних засобів денної та дистанційно-заоч-
ної форм навчання, так зване "навчання на практиці", що
надасть можливість оптимізувати співпрацю між стейкхол-
дерами галузі вищої освіти: власниками приватних ВНЗ,
випускниками, органами влади та управління, та залучити
неприбуткові громадські організації, які працюють у на-
прямі інтелектуального розвитку населення регіону, а та-
кож фінансові установи, регіональні бізнес структури
тощо. Фінансування цих процесів сприятиме застосуван-
ню лінійної та не лінійної форм фінансового забезпечення
розвитку галузі, для вдосконалення систем дистанційної
освіти й самоосвіти. Для цього наразі необхідно поліпши-
ти обмін інформацією між інституціями галузі.

ВИСНОВОК
У результаті оцінки чинної системи виконання держав-

ного фінансування галузі вищої освіти виявлено, що наразі
форма власності ВНЗ впливає на процеси розвитку галузі.
Вплив на процеси розвитку галузі вищої освіти мають та-
кож інші фінансові детермінанти. Співпраця між стейкхол-
дерами ринку освітніх послуг сприятиме інтенсифікації про-
цесів навчання. Застосування у цьому контексті змішаної
форми навчання (mixed learning) — найкоротший шлях до
працевлаштування та практичної реалізації набутих знань
при відповідному рівні фінансового забезпечення.

Перспективами подальших досліджень у цьому на-
прямі є удосконалення методик оцінки фінансового за-
безпечення розвитку вищої освіти в регіональному аспекті
в цілому та ВНЗ, зокрема, у напрямі обгрунтування по-
казників оновлення основних фондів, концентрації форм

власності ВНЗ при врахуванні всіх можливих факторів,
застосування лінійної та не лінійної форм фінансового
забезпечення розвитку галузі, які на практиці допомо-
жуть підвищити результативність бюджетних коштів з
урахуванням ієрархічних рівнів індикаторів.
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