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ВСТУП
За останні століття можна відзначити величезний

прогрес людства пов'язаний із номінальним визнанням
людини вищою суспільною цінністю та наданням широ�
ким верствам населення можливостей позитивного со�
ціально�економічного розвитку. Відхід від рабства, руй�
нація класів, упровадження демократичних норм, ство�
рення міжнародних організацій, доступ усіх верств на�
селення до економічних і соціально�культурних благ,
підвищення добробуту є прикладом конструктивних зру�
шень у спрямуванні загальносвітового розвитку. Задек�
ларовані положення, принципи та цінності у Загальній
декларації прав людини та Декларації тисячоліття щодо
гідності, свободи, рівності, солідарності, терпимості, по�
ваги та відповідальності формалізовані й підтримуються
більшістю країн світу і поступово реалізовуються у на�
прямі забезпечення миру, безпеки, роззброєння, бороть�
би зі злиднями, охорони довкілля, підтримки демократії,
удосконалення управління та захисту уразливих [1—2].

Однак сучасні зміни, які відбуваються у науково�тех�
нічному, економічному, політичному, соціально�культур�
ному та природному середовищах, породжують нові по�
треби, процеси, явища, які постають дисонансом щодо
підтримки вищенаведеного ціннісного орієнтиру. Дослід�
женням та регулюванням даних питань займаються міжна�
родні організації, потужні компанії, партії, рухи, об'єднан�
ня, лідери світових релігій, провідні науковці та митці, пол�
ітики та власники, творчі колективи, науково�дослідні ус�
танови та державні служби країн, що підтверджує акту�
альність проблеми впливу на розвиток людських ресурсів.

Всесвітньо відомі зарубіжні науковці та письменни�
ки з власної точки зору визначили контури майбутньо�
го глобального буття людства. Зокрема, це: У. Бек,
Д. Белл, А. Бергсон, З. Бжезінський, М. Бердяєв, С. Бул�
гаков, І. Валлерштайн, В. Вєйнік, В. Вернадський, Д. Дон�
цов, В. Єфімов, О. Зинов'єв, А. Камю, П. Копнін, С. Лем,
В. Ліпінський, О. Лосєв, Н. Луман, М. Мамардашвілі,
Г. Маркузе, І. Масуда, М. Моісєєв, К. Петров, С. Подо�
линський, І. Пригожин, Ж. Сартр, Є. Слуцький, В. Со�
ловйов, П. Сорокін, А. Тойнбі, А. Тоффлер, М. Туган�
Барановський, М. Федоров, П. Флоренський, С. Франк,
З. Фрейд, К. Фрідріх, Е. Фромм, М. Фуко, М. Хайдеггер,
Й. Хірш, О. Хакслі, Л. Шестов, О. Шпенглер, К. Юнг,
К. Ясперс та інші. Українські науковці не залишаються
осторонь і здійснюють власні дослідження. Так, у своїх
публікаціях З. Адаманова, Л. Антонюк, О. Бадрак, В. Ге�
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У статті визначено, що в умовах глобалізації управлінсько>регуляторний вплив на розвиток людсь>

ких ресурсів має набути глобального координаційного характеру. Розроблено теоретичну модель нової

глобальної економічної системи координації розвитку людських ресурсів у ХХІ ст., а також спрощену

концептуальну схему переходу до її реалізації на засадах співробітництва.

In the article there has been defined, that in the conditions of globalization administrative and regulatory

influence on the development of human resources must have global coordinating character. The theoretical model

of the new global economic coordinating system of human resources development in the ХХІ century has been

worked out, and the simplified conceptual chart of transition to its realization on the principles of collaboration

has been developed as well.

єць, С. Дорогунцов, О. Єфремов, Т. Кальченко, Л. Кор�
нійчук, В. Кремень, Е. Лібанова, Д. Лук'яненко, Л. Мель�
ник, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, А. Поручник, В. Пота�
пов, В. Семиноженко, А. Філіпенко, А. Фісун, Н. Холод,
А. Чухно, В. Шевчук, В. Шейко, Л. Шостак, В. Яновчик
розглядають концептуальні основи розвитку вітчизня�
ної та світової економіки і пропонують нові рішення у
сфері людського розвитку. Проте й досі дискусійними
та невизначеними залишаються такі питання, як гло�
бальна перспектива розвитку людства, гармонія соціу�
му, збереження свободи людини, знаходження універ�
сальних форм управління розвитком, ефективні спосо�
би обмеження негативних дій людських ресурсів, виз�
начення міри якості людини тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Внаслідок сформованості глобальних проблем і заг�

роз існуванню людства, які штучно створені результата�
ми життєдіяльності минулих поколінь, розвиток наявних
і майбутніх людських ресурсів потребує цілеспрямованого
управлінсько�регуляторного впливу. При цьому склад�
ність структури людських ресурсів та невизначеність їх
ролі у суспільстві призводить до необхідності розробки
форм глобальної координації розвитку людських ресурсів,
що є метою даного дослідження. При дослідженні засто�
совано методи: наукової абстракції, системного аналізу,
синтезу, логічної дедукції, теоретичного узагальнення,
порівняння, уявного експерименту та моделювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Протягом історії у суспільстві спостерігалися наступні

прагнення людини: покращити якість свого життя та зро�
бити його вільним, довго жити, отримувати насолоду, про�
довжити рід, опанувати більше ресурсів, розширити межі
свого існування, творити і т. д. Реалізація вищенаведених
бажань людством постійно супроводжувалася масштаб�
ними конфліктами та виникненням негативних наслідків у
глобальному середовищі. Це свідчить про те, що одночас�
не повне досягнення вищенаведених привабливих прагнень
є неможливим. У зв'язку із швидким зростанням чисель�
ності населення, розгортанням НТП та природно�кліма�
тичними факторами впливу, для кожної епохи притаманні
власні історично сформовані інститути (інструменти, ка�
тегорії, механізми, моделі, норми, стандарти), частина яких
переходить незмінними у нову систему, частина трансфор�
мується, а частина відторгається. Спрямування розвитку
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"цивілізованого сектора" в умовах глобалізації в середині
ХХ ст. — першому десятиріччі ХХІ ст. відбувалося за ра�
хунок наявності таких інститутів, як захист приватної
власності (майна, капіталу, виробництва, об'єктів інтелек�
туальної власності), спадщина, право довіреності та пред�
ставництва, інфляція, зростання видобутку та опануван�
ня ресурсів, мода, надання преференцій, вільний вибір гос�
подарської діяльності та розпорядження прибутком і т. д.
Розвиток суспільства у даному форматі призвів до того,
що людина у планетарному масштабі почала створювати
собою загрозу для існування Землі й виникла необхідність
виправлення помилок попередніх поколінь [3—7]. І мож�
на передбачити, що продовження дії даних інститутів при�
зведе до ще більшого поглиблення існуючих протиріч, а
відмова від них — до руйнації існуючого світового поряд�
ку та тривалого хаосу.

Сучасний підхід до розвитку людських ресурсів у
більшості країн світу й досі грунтується на положеннях
менеджменту та державного управління, сформованих,
відповідно, на початку та у першій половині ХХ століття,
які були покликані цивілізувати управлінський вплив влас�
ників на людські ресурси в умовах відходу людства від ра�
бовласництва, феодалізму, "дикого" капіталізму і перехо�
ду до раціональних та гуманних форм вільної економіч�
ної співпраці [8]. Характерними рисами даного підходу є
авторитаризм, бюрократія, спрямованість на економічне
зростання, максимізація обсягу виробництва, монополізм,
жорстка конкуренція, низька мотивація праці та розвит�
ку трудових ресурсів. Внаслідок прояву цих особливос�
тей у механізмах керування людськими ресурсами (які, до
речі, на той період іноді були обгрунтовано доцільними)
та конфронтації біполярного світу, у минулому столітті
питання розвитку людських ресурсів переважно зводило�
ся до технічної необхідності забезпечення конкурентосп�
роможності. При цьому питання забезпечення позитив�
ного розвитку людських ресурсів часто поставали друго�
рядними. Відповідно й досі багато людей не можуть реал�
ізувати свої існуючі можливості, не мають засобів навіть
для відтворення або не бачать сенсу у подальшому роз�
витку власного людського капіталу та самоінвестуванні,
але у порівнянні з їх пращурами живуть значно краще [9].

У ХХІ ст. глобальні соціально�економічні протиріччя
настільки загострилися, що для існування людства його
розвиток повинен відбуватися за рахунок застосування гло�
бального цілеспрямованого свідомого управлінського впли�
ву, заснованого на засадах консолідованого співробітниц�
тва. У суспільстві здавна існує думка щодо доцільності уве�
дення глобального управління на мегарівні з наступним пе�
реходом на мета і косморівень з повним управлінським впли�
вом [10—13]. Ідеї побудови підконтрольного глобального
суспільства виказували й продовжують виказувати вчені,
політичні діячі, відомі особистості. Можна припустити, що
формування глобальної системи управління є прагненням
певної частини людей витончено реалізувати свою творчу
функцію за рахунок пригнічення творчої функції у інших.
Це підтверджується причинами та наслідками великих
конфліктів у різних сферах життєдіяльності. Не дивлячись
на відносну глобалізацію суспільства, побудова глобальної
системи управління людськими ресурсами і їх розвитком
на мегарівні недоцільна внаслідок: залежності від сутніс�
них начал природи (обмеження у глобальному середовищі
життєдіяльності людства), суперечливої природи людини
(постійна комбінація актів самоорганізації та самодезор�
ганізації), наявності розумових властивостей людини, які
суперечать повному управлінню (воля, пізнання, творчість
тощо), генетичного біорізноманіття (відторгнення чужері�
дного) і т. д. Окрім того, необхідно враховувати, що будь�
яка формалізація управлінського впливу створює потен�
ційну небезпеку щодо втрати управління нинішньою керую�
чою підсистемою (в особі глобальних суб'єктів впливу),
внаслідок можливості непередбаченого втручання сил з
інших управлінських рівнів, які ще повною мірою не дослі�
джені. Відповідно на мегарівні управлінсько�регуляторний
вплив на людські ресурси повинен мати координаційний ха�

рактер — визначення понять, установлення взаємозв'язку,
контактів та узгодженості у діяльності людей, приведення
до раціональної відповідності тощо. При цьому треба вра�
ховувати, що заходи глобальної координації розвитку
людських ресурсів можуть призвести до різних наслідків
розвитку глобального середовища життєдіяльності людства
(зростання, стабілізація, скорочення) у шісти головних ви�
мірах: природному, біологічному, технічному, економічно�
му, соціальному та управлінському.

Наслідки заходів координації розвитку людських
ресурсів можуть мати різне спрямування, яке збільшує
або зменшує обсяг глобального середовища життєдіяль�
ності людства, доходячи до максимально та мінімально
можливих меж збереження сучасного (існуючого, звич�
ного, традиційного) характеру соціально�економічного
розвитку і соціально�економічних відносин сформованих
на початку ХХІ ст. Перехід за певні межі, як максимальні,
так і мінімальні, призведе до кардинальної зміни відно�
син, влади, системи цінностей, побутових умов, пріори�
тетів, а результати розвитку людських ресурсів можуть
набути концептуально невизначеного, вірогідніше за усе,
негативного характеру і стати небезпечними для глобаль�
ного середовища життєдіяльності людства.

Зауважимо, що схожість соціальної та економічної
організації народів, держав, цивілізацій, не означає, що
вони можуть стати об'єднаним цілим [12, с. 131], яким мож�
на керувати і яке прийме певні форми управлінського впли�
ву. Окрім того, повний управлінський вплив на мегарівні
може бути застосований лише до певної частини реаль�
них людських ресурсів задіяних у активних транснаціона�
лізованих суспільних процесах, за рахунок використання
надбань крос�культурного управління. Що ж стосується
усіх інших сегментів людських ресурсів, то для них сфор�
мовані лише контури управління розвитком на окремих
низових управлінських рівнях (родина, підприємство, ус�
танова, країна тощо). Відповідно для кожного сегмента
людських ресурсів необхідно розробити механізми: іден�
тифікації, взаємовпливу, забезпечення, захисту, обмежен�
ня, виміру, сигналізації, корекції, переміщення тощо, з ура�
хуванням стану залучення людей у різні види структури
системи життєдіяльності (за територією, за способом
діяльності, за економічним підходом тощо).

Переходу до системи глобальної координації розвит�
ку людських ресурсів у світовому масштабі заважають такі
взаємосуперечні та навіть взаємовиключні прагнення лю�
дей, організацій, регіонів та країн як: сконцентрувати вла�
ду, досягти примату, зберегти конкурентоспроможність,
акумулювати ресурси, постійно підтримувати високі темпи
економічного зростання, забезпечити власну безпеку, по�
кращити екологічний стан території свого існування,
мінімізувати видатки на розвиток, зменшити тривалість пе�
ріоду окупності інвестицій у людський капітал, отримати
для себе позитивні наслідки від міграційного руху людсь�
ких ресурсів, узгодити нормативну базу та стандарти під
власні потреби тощо. Відповідно у сучасних умовах сфор�
мованої світогосподарської структури будь�які штучні
зміни (позитивні або негативні) у соціально�економічних
інститутах, обслуговуючих інституціях, соціально�еконо�
мічних відносинах при невизначеності та неузгодженості
концептуальних основ позитивного економічного розвит�
ку суспільства лише частково покращують або погіршують
суспільне життя окремих верств людства, а в цілому загос�
трюють глобальні загрози й проблеми. З урахуванням ви�
щенаведеного, автором пропонується спрощена концепту�
альна схема переходу людства до нової глобальної еконо�
мічної системи координації розвитку людських ресурсів у
ХХІ ст. на засадах співробітництва (рис. 1).

На наш погляд, для якісного розвитку суспільства в
умовах глобалізації постає необхідним збагачення існую�
чих традиційних компенсаційних механізмів за рахунок
формалізації концептуальних основ позитивного соціаль�
но�економічного розвитку суспільства і їх уведення у
суспільні відношення, на основі досвіду стійких соціаль�
но�економічних систем. Засоби забезпечення позитивних
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результатів глобального людського розвитку визначені
провідними вченими та висвітлені ПРООН (справедливість,
стійкість, продуктивність, розширення прав і можливос�
тей, співпраця та безпека тощо) [14, с. 16—20; 15]. Але вра�
хування значного обсягу подібних категорій ускладнює їх
розуміння, формалізацію та прикладне втілення. Ми вва�
жаємо, що визначальними концептуальними основами
позитивного соціально�економічного розвитку є справед�
ливість, повага та сумлінне піклування про середовище
життєдіяльності, які, як свідчить історія, призводили до
збалансованого співіснування у межах окремих локаль�
них соціально�економічних систем. У той же час при по�
рушенні або відсутності даних трьох концептуальних ос�
нов (причому незалежно від часу, місця та формації) у
решті соціально�економічних систем спостерігалася стаг�
нація, регресивний розвиток і руйнації. Збалансоване уве�
дення концептуальних основ позитивного соціально�еко�
номічного розвитку суспільства у глобальному масштабі
може еволюційним шляхом оптимізувати роботу наявної
системи управління розвитком людських ресурсів і у су�
часному періоді не потребує створення нових інституцій
або виділення значних коштів [16].

В умовах глобалізації суспільство може перейти у но�
вий формат розвитку і зміст традиційних компенсаційних
механізмів (моральність, культура, порядність, честь,
гідність, обов'язок, патріотизм) за їх тлумачним значенням
[17] стає дискусійним, розмитим, неоднозначним, невиправ�
даним, застарілим та незрозумілим, що потребує раціональ�
ного, а не заполітизованого чи фанатичного пояснення і
підтвердження у вигляді теоретичної та практичної площи�
ни розгляду. Саме тому для гуманізації, соціалізації, доб�
ропорядності, людяності та навіть для продовження існу�
вання людини на Землі, постає необхідним досягнення по�
зитивного соціально�економічного розвитку у вигляді які�
сного покращення життя людства і досягнення споконвіч�
них прагнень людини без шкоди для себе та навколишньо�
го світу, що й пропонується досягти за рахунок упровад�
ження вищенаведених концептуальних основ в усіх сферах
суспільства: наука, освіта, мистецтво, державне управлін�
ня, право, виробництво, торгівля і т. д. Дані три концепту�
альні основи можуть активізувати властивості людини
(совість, волю, бажання, спрямування тощо) за рахунок
проведення інформаційної роботи, виховання, передачі
знань, наставництва, реклами, оптимізації законодавства.
Відповідно усі подальші трансформації традиційних сусп�
ільних інститутів повинні здійснюватися із задіянням вище�
наведених трьох складових, що призведе до вирішення но�
вих парадоксів та проблем управління розвитком людських
ресурсів у ХХІ ст. А безпосередні заходи управління роз�
витком людських ресурсів можуть бути збагачені за раху�
нок розробки парадигми розвитку суспільства та оптимі�
зації механізму управління розвитком людських ресурсів
шляхом удосконалення змістового наповнення складових
елементів адекватно майбутнім вимогам.

На наш погляд, у контексті реалі�
зації глобальних викликів, вирішення
глобальних проблем та запобігання гло�
бальних загроз, умовою та концептуаль�
ною основою процесу переходу людства
до нової глобальної економічної систе�
ми координації розвитку людських ре�
сурсів у ХХІ ст. постають: бажання
людських ресурсів покращити життєді�
яльність; пріоритетне піклування про
людські ресурси; спрямування негатив�
ної вбудованої властивості людини (са�
мознищення) у позитивну (самостворен�
ня); обмеження реалізації нераціональ�
них потреб і бажань, внаслідок чого усі
похідні дії підуть у напрямі формуван�
ня актів самодезорганізації у самоорга�
нізацію. Це передбачає зміну цінностей
і відносин до реальності буття. Поштов�
хом для революційного переходу мо�

жуть бути трагічні події, масштабні катастрофи, ло�
кальні війни, нова світова війна тощо. Здійснити еволю�
ційний перехід можна за рахунок консолідації теологі�
чного та логічно�пізнавального пошуку. Для міжнарод�
них організацій, держав, підприємств, домогосподарств
і особистостей це передбачає зміну цінностей, пріори�
тетів, структури бюджетів і заходів у площину збільшен�
ня частини витрат на інформаційну, науково�технічну
та інноваційну діяльність у сфері розвитку людських ре�
сурсів. А головним напрямом суспільного розвитку має
бути пріоритетне піклування про людські ресурси в умо�
вах розуміння глобалізаційного та часового обмежен�
ня життя людини.

З урахуванням вимог до управління розвитком
людських ресурсів в умовах глобалізації, автором про�
понується теоретична модель глобальної економічної
системи координації розвитку людських ресурсів у ХХІ
ст., схема якої наведена на рис. 2.

Особливістю запропонованої теоретичної моделі
нової глобальної економічної системи координації роз�
витку людських ресурсів у ХХІ ст. є постійне здійснен�
ня наукового пошуку та управлінсько�регуляторного
впливу на розвиток людських ресурсів у системі життє�
діяльності людини в глобальному світі у двох площинах.
У концептуальній площині науковий пошук передбачає:
визначення умов безпечного безперервного існування
соціально�економічних систем і суспільства в умовах
глобалізації, знаходження оптимальних та ідеальних
форм майбутнього стану середовища життєдіяльності
та людства у майбутньому, упровадження раціональних
форм розвитку людських ресурсів щодо досягнення ба�
жаного майбутнього стану. У прикладній площині уп�
равлінсько�регуляторний вплив передбачає досягнення
бажаних позитивних результатів розвитку, за рахунок
уведення концептуальних основ позитивного соціаль�
но�економічного розвитку суспільства в усі складові
глобального середовища життєдіяльності, шляхом ви�
користання парадигми розвитку суспільства, механіз�
му управління розвитком людських ресурсів та механі�
зму вирішення суспільних проблем (рис. 2).

При цьому треба враховувати, що основою позитив�
ного розвитку суспільства є формування нової моделі
організації суспільного життя на засадах співробітниц�
тва, у якій головною ознакою буде взаємоузгоджена
гуманістична взаємодія у напрямі: бажання позитивно�
го розвитку людських ресурсів; суспільної консолідації;
узгодження та реалізації складових моделей даної сис�
теми; уніфікації обліку управління розвитком людських
ресурсів; здійснення глобального моніторингу заходів
управління розвитком людських ресурсів. Вирішення
даних умов надасть змогу нівелювати відмінності та не�
сприятливі чинники викликані відмінностями у норма�
тивно�правовому полі, світогляді, системах державно�
го управління, ментальності народів.
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Умови переходу: 
• бажання покращити життєдіяльність; 
• пріоритетне піклування про людські ресурси; 
• спрямування самознищення у самостворення; 
• обмеження реалізації нераціональних потреб.

      – заходи упровадження концептуальних основ;  
      – заходи управління розвитком людських ресурсів. 

Рис. 1. Спрощена концептуальна схема переходу людства до нової
глобальної економічної системи координації розвитку людських ресурсів у

ХХІ ст. на засадах співробітництва*
* авторська розробка
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ВИСНОВКИ
Сучасні зміни у середовищі життєдіяльності людства

породжують нові потреби, процеси, явища, які зумовлю�
ють необхідність застосування управлінсько�регулятор�
ного впливу. Науковою новизною дослідження є розроб�
ка теоретичної моделі нової глобальної економічної си�
стеми координації розвитку людських ресурсів у ХХІ ст.,
а також спрощеної концептуальної схеми переходу до її
реалізації на засадах співробітництва. Визначення умов
та змісту процесу переходу людства до нової глобальної
економічної системи координації розвитку людських
ресурсів зумовлює теоретичну і практичну значущість
результатів дослідження. Перспективою подальших роз�
робок з даної тематики є узгодження відмінностей у
формах консолідації суспільного розвитку, викликаних
відмінностями у геополітичному просторі, релігійному
світогляді, системах державного управління тощо.
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ПОСТІЙНЕ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ ТА УПРАВЛІНСЬКО-РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА 
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ  

У СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

Концептуальна площина 

Прикладна площина 

        – заходи упровадження концептуальних основ у суспільстві; 
       – заходи управління розвитком людських ресурсів у суспільстві. 

Рис. 2. Схема теоретичної моделі нової глобальної економічної системи координації розвитку людських ресурсів
у ХХІ ст.*

* авторська розробка.
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ВСТУП
Для забезпечення макроекономічної стабільності та

стійкого економічного зростання необхідно сформува�
ти такий механізм стратегічного планування, що орган�
ічно поєднає стратегії, прогнози, програми соціально�
економічного розвитку та державний бюджет, цілі та
ресурси. За останні роки в економіці країни відбулися
суттєві зміни, які зумовлюють нові вимоги як до систе�
ми стратегічного планування і прогнозування в цілому,
так і до координації роботи з окремими її документа�
ми. Окремі положення законодавчої бази з питань стра�
тегічного планування є застарілими, тобто такими, що
не відповідають як міжнародній практиці програмуван�
ня та прогнозування соціально�економічного розвитку
в умовах ринкових трансформацій, так і реаліям сучас�
ного етапу розвитку країни. В Україні система страте�
гічного планування знаходиться на стадії реформуван�
ня, що зумовлює актуальність дослідження. Стратегіч�
не планування національного сталого розвитку на су�
часному етапі має визначати оптимальні шляхи перехо�
ду до постіндустріального суспільства та засади фор�
мування відповідної моделі економіки країни.

Концептуальні питання стратегічного управління
та планування суспільного розвитку досліджені у пра�
цях І. Ансоффа, Д. Белла, П. Кругмана, М. Портера,
Дж. Стігліца, Й. Шумпетера. Вітчизняні вчені В. Бесєдін,
А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Горшкова, Я. Жаліло,
І. Крючкова, І. Манцуров, Л. Мусіна, П. Онищенко,
С. Чистов зробили вагомий внесок у теоретичні засади
оновлення системи стратегічного планування економі�
чного та соціального розвитку. Недостатньо вивчени�
ми залишаються деякі питання, пов'язані з системними
підходами до довгострокового стратегічного плануван�
ня суспільного розвитку в умовах переходу до постінду�
стріального суспільства.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Провідне завдання державного стратегічного пла�

нування полягає у виробленні об'єднувальної платфор�
ми такого розвитку, цілі якого віддзеркалюють по�
єднання інтересів суспільства, колективів та особи
(макро� мезо� та мікрорівень), а досягнення цілей ба�
зується на забезпеченні владного регулювання та ви�
конання стратегічних завдань при збереженні саморе�
гулювання та саморозвитку суспільства. Крім того, з
позицій стратегічного планування місія держави поля�
гає у гуманізації та соціалізації економіки, координації
функціональних економічних систем, що забезпечує
підтримку макроекономічної рівноваги на національ�
ному ринку та утворення оптимальних умов для обміну
інформацією, товарами, послугами, інноваціями, різни�
ми формами капіталу та робочої сили. Результати дер�
жавного стратегічного планування національного роз�
витку знаходять відображення у стратегічному доку�
менті — довгостроковій стратегії розвитку країни, яка
і є основою реалізації державної економічної і соціаль�
ної політики у середньо� та короткостроковому пері�
оді. Термін "стратегія національного розвитку" при
розгляді процесу стратегічного планування в окремій
країні може бути застосований у трьох значеннях: 1)
як детальний усебічний комплексний план, спрямова�
ний на втілення місії (призначення, завдання, розвит�
ку) національної економічної системи, суспільства,
держави; 2) як офіційний документ, який юридично
закріплює результати стратегічного планування націо�
нального розвитку на рівні держави; 3) як документ,
що визначає напрями переходу до бажаного стану дер�
жави у майбутньому та окреслює відповідну модель
розвитку. Метою дослідження є висвітлення підходів
до розроблення такої довгострокової стратегії з ура�
хуванням досвіду стратегічного планування національ�
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ного розвитку на довгострокову перспективу та роз�
роблення пропозицій для удосконалення довгостроко�
вого сегмента стратегічного планування розвитку Ук�
раїни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проведений аналізу досвіду розроблення довго�

строкових стратегій національного розвитку розвине�
ними країнами свідчить, що такі стратегії розробляють�
ся на урядовому рівні, визначають модель розвитку,
охоплюють період планування від 5 до 10 років і реалі�
зуються переважно на основі відповідних середньост�
рокових програм. Вивчення міжнародного досвіду, який
доцільно використовувати у процесі підготовки довго�
строкової стратегії в Україні, свідчить, що переважна
більшість стратегій національного розвитку розвинених
країн орієнтована на забезпечення визначеного типу
розвитку (сталий, людський, інноваційний тощо) та
грунтується на управлінні, що базується на результаті
(Result Based Management). Також у процесі розроблен�
ня таких стратегій використовуються такі інструменти,
як SWOT�аналіз (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), PEST�аналіз (Political, Economic, Social, and
Technological Analysis), STEER аналіз (Socio�Cultural,
Technological, Economic, Ecological, and Regulatory
Factors) тощо.

Прикладом наднаціонального стратегічного пла�
нування є стратегія розвитку ЄС "Європа 2020: стра�
тегія розумного, сталого і інклюзивного зростання"
[3]. Як видно із назви, стратегія встановлює орієнти�
ри розвитку для стратегічного планування національ�
ного розвитку у країнах�членах ЄС. Серед прикладів
розроблення стратегій розвитку на національному
рівні можна навести "Шведську стратегію сталого
розвитку". Це довгостроковий стратегічний документ,
що у 2003 р. визначив напрями і модель національно�
го розвитку. У Німеччині майже десять років тому
також було розроблено Стратегію сталого розвитку,
яка поступово доповнювалась і діє до теперішнього
часу. Відповідальними за реалізацію Стратегії є Кан�
цлер Німеччини та Парламент. Стратегією визначено
необхідність "поєднання екологічної, економічної та
соціальної складових для забезпечення довгостроко�
вого сталого розвитку". Основні напрями розвитку,
зазначені у документі, є наступними: справедливість
між поколіннями (не залишати екологічні, економічні
і соціальні проблеми для наступних поколінь); якість
життя (забезпечення економічного добробуту і здо�
рового навколишнього середовища); соціальна ак�
тивність (запобігання бідності та соціального відтор�
гнення, у т.ч. шляхом створення нових робочих місць)
[9]. Серед європейських країн більшість урядів у стра�
тегіях національного розвитку застосовують кількісні
критерії для характеристики цільових завдань і на�
прямів урядової політики. Поряд з цим, деталізація,
ступінь опрацювання та обгрунтування стратегічних
напрямів урядової політики є різними. Стратегія ста�
лого розвитку Німеччини найбільш узагальнено і до�
ступно висвітлює напрями дій уряду, при цьому заз�
начаються кількісні показники, які мають бути досяг�
нуті або вже досягнуті. Так, наприклад, за різними
напрямами встановлені наступні цільові орієнтири:
енергозбереження — вдвічі збільшити енергетичну
продуктивність з 1990 до 2020 р.; відновлювальна
енергія — збільшити долю відновлювальної енергії до
18% на 2020 р.; інновації — збільшити приватні і дер�
жавні витрати на дослідницьку діяльність до 3% від
ВНП на 2020 рік; економічне зростання — збільшити
темпи економічного росту з акцентуванням на соці�
альну та екологічну відповідальність; ринок праці —
збільшити зайнятість населення віком від 15 до 64
років до 75% до 2020 р., збільшити зайнятість осіб
віком від 55 до 64 років до 60% до 2020 р. тощо [9].
Стратегії національного розвитку Шотландії та

Австрії також надають орієнтири сталого розвитку
та органічно поєднують встановлені цілі та завдання
з деталізованими кількісними показниками їх досяг�
нення.

Таким чином, найпоширенішими типами стратегій
національного розвитку є стратегії сталого розвитку
та стратегії інноваційного розвитку, що визначають
шляхи переходу до постіндустріального суспільства.
Обрання цілі забезпечення сталого розвитку в якості
основної цілі зрушень у країні зумовлює вибір їх на�
прямів відповідно до класичного визначення сталого
розвитку (соціальний, економічний та екологічний ви�
міри розвитку). Іншими словами, завдання стратегій
національного розвитку багатьох розвинених країн
спрямовані, насамперед, на: забезпечення соціально�
го благополуччя та підвищення добробуту населення
(подолання бідності, соціальне залучення, соціальний
захист уразливих груп населення, збільшення серед�
ньої тривалості життя населення, підвищення якості
освіти, забезпечення прав людини та дотримання прин�
ципу рівних можливостей тощо); досягнення і забез�
печення економічної стабільності, формування обра�
ної країною моделі економіки (соціально орієнтованої,
"зеленої", інвестиційно�інноваційної моделі економі�
ки; моделі економіки знань, "креативної" економіки,
економіки постіндустріального суспільства тощо); за�
безпечення екологічної рівноваги (збереження і
відновлення природних екосистем, покращення сере�
довища існування людини, стабілізація та поліпшення
якості стану навколишнього середовища). Також у та�
ких стратегіях визначаються напрями дій щодо підви�
щення якості інституційних змін (становлення розви�
неної демократії, розбудова інклюзивного суспільства,
забезпечення верховенства права, покращення якості
державних послуг, протидія корупції, створення нової
моделі публічної адміністрації тощо). Вивчення міжна�
родного досвіду стратегічного планування, орієнтова�
ного на інноваційний розвиток та перехід до постінду�
стріального суспільства, свідчить, що його спільними
рисами є: 1) запровадження управління змінами саме у
якості економічного зростання з посиленням його
інноваційної та інклюзивної складових; 2) визначення
оптимальної національної системи важелів для приско�
рення науково�технічного прогресу, зниження рівня
матеріального виробництва (що супроводжуватиметь�
ся зменшенням його частки у сукупному суспільному
продукті) та  інтенсивного розвитку сектора послуг та
інформації, появи нових типів послуг; 4) створення
умов для розвитку людського потенціалу (у т.ч. зап�
ровадження безперервної освіти впродовж життя,
створення умов для посилення креативної складової
людської діяльності тощо). У процесі стратегічного
планування розвитку у розвинених країнах також об�
грунтовуються шляхи модернізації для переходу до но�
вого етапу цивілізаційного розвитку, що потребує
оновлення всіх складових економічного розвитку.

Cистема стратегічного планування в Україні охоп�
лює короткострокову та середньострокову компонен�
ти і складається з наступних документів: прогнозів еко�
номічного і соціального розвитку України на середньо�
та короткостроковий періоди; прогнозів розвитку ок�
ремих галузей економіки на середньостроковий період;
загальнодержавних програм економічного, соціально�
го розвитку, інших державних цільових програм; про�
гнозів економічного і соціального розвитку Автоном�
ної Республіки (АР) Крим, областей, районів та міст на
середньостроковий період; програм економічного і со�
ціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст
на короткостроковий період [1]. В Україні довгостро�
ковий сегмент стратегічного планування наразі не має
законодавчого закріплення, проте він представлений
групою документів стратегічного планування на період
понад п'ять років (серед яких найбільш відомими є дов�
гострокові стратегії розвитку, Державна стратегія ре�
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гіонального розвитку до 2015 р., Стратегія подолання
бідності, довгострокові програми розвитку окремих га�
лузей або регіонів, довгострокові державні цільові про�
грами тощо).

Упродовж усіх років незалежності в Україні так і
не було реалізовано комплексної довгострокової на�
ціональної стратегії розвитку країни, хоча неоднора�
зові спроби розроблення такої стратегії були здійснені.
В українському суспільстві завжди існувала потреба
визначення стратегії розвитку країни. З одного боку,
громадськість ініціювала дискусії щодо визначення на�
ціональної ідеї, системи національних пріоритетів та
цінностей; з іншого боку, державні органи час від часу
пропонували проекти стратегічних документів на
довгострокову перспективу. У 1998 р. вперше з момен�
ту отримання незалежності в Україні з'явився науко�
во обгрунтований документ стратегічного рівня —
Програма "Україна — 2010", яка мала невизначений
статус, оскільки не була затверджена, тим більш реал�
ізована. Деякі положення Програми були враховані у
наступних стратегічних документах уряду. Ще один
документ, який визначав довгострокові стратегічні цілі
і пріоритети на загальнонаціональному рівні. — Стра�
тегія економічного і соціального розвитку України
(2004—2015 р.) "Шляхом європейської інтеграції". Це
— єдина довгострокова стратегія, яка була офіційно
затверджена Указом Президента України від
28.04.2004 р. № 493. Стратегія визначила пріоритети
до 2015 p. в усіх сферах суспільного життя — еко�
номічній, соціальній, політичній. Найважливіші стра�
тегічні завдання розвитку згідно з Стратегією: 1) ство�
рення передумов для набуття Україною повноправно�
го членства в Європейському Союзі; 2) забезпечення
сталого економічного зростання та прискореного по�
долання на цій основі розриву в обсягах ВВП на одну
особу між Україною та державами�членами ЄС; 3) ут�
вердження інноваційної моделі розвитку та утверд�
ження України як конкурентоспроможної високотех�
нологічної держави; 4) соціальна переорієнтація еко�
номічної політики. У Стратегії, яка охоплювала пері�
од понад десять років, було встановлено цілі і завдан�
ня для всіх секторів економіки, а також, у багатьох
випадках, було визначено кількісні параметри розвит�
ку [7]. У 2006 р. урядом було розроблено "Довгостро�
кову стратегію розвитку України та пріоритети діяль�
ності Кабінету Міністрів на 2006—2007 р.". Основною
метою стратегії було визначено перетворення Украї�
ни на європейську державу, що, у свою чергу, вимага�
ло докорінного покращення добробуту громадян краї�
ни. Стратегія включала 5 основних векторів розвитку
країни (для кожного вектора було встановлено цільові
показники): 1) зростання економіки — агресивне зро�
стання ВВП при контрольованій інфляції; 2) Підвищен�
ня ролі України у світі та інтеграція країни у співтова�
риство розвинутих країн; 3) розвиток та використан�
ня інтелектуального потенціалу нації; 4) підвищення
якості життя населення; 5) єднання країни [4]. Цей
стратегічний документ також не був затверджений,
тобто залишився тільки проектом для врахування в
процесі подальшого довгострокового планування. На�
ступним визначальним стратегічним документом дов�
гострокового горизонту є проект Стратегії розвитку
України на період до 2020 року "Україна — 2020. Стра�
тегія національної модернізації", розроблена у 2010 р.
Міністерством економіки України за участю централь�
них органів виконавчої влади та ДУ "Інститут еконо�
міки та прогнозування НАНУ". Головною стратегічною
метою у стратегії було визначено "вихід країни на трає�
кторію стійкого розвитку з зростанням добробуту та
якості життя для усіх верств населення". У документі
було зазначено, що підгрунтям для досягнення постав�
леної мети має бути: 1) досягнення макроекономічної
стабільності та сприятливих рамкових умов для
підприємництва; 2) зняття інфраструктурних обме�

жень; 3) кардинальна модернізація економіки та змен�
шення розриву в конкурентоспроможності підпри�
ємств з основними промисловими конкурентами;
4) зменшення розриву між попитом і пропозицією тру�
дових ресурсів та підвищення якості трудового потен�
ціалу; 5) посилення інноваційної складової розвитку
та зменшення розриву між рівнем фінансуванням нау�
ково�дослідної сфери та технологічним рівнем реаль�
ного сектора економіки тощо [4]. Ці стратегії склада�
ють повний перелік довгострокового сегменту держав�
ного стратегічного планування економічного та соц�
іального розвитку країни.

Протягом років незалежності в країні також пері�
одично розроблялись довгострокові стратегії націо�
нального розвитку неурядовими інституціями (науко�
вими установами, політичними партіями або окреми�
ми політиками, громадськими організаціями, експерт�
ними комісіями за підтримки міжнародних організацій
тощо). Так, неурядовою організацією "Український
форум" у 2008 р. було розроблено національну стра�
тегію розвитку "Україна — 2015". Метою стратегії було
визначено "входження України до кола розвинених
країн світу в історично стислий проміжок часу". У стра�
тегії було наголошено на необхідності скорочення
існуючого розриву між Україною та найбільш розви�
неними країнами світу [2]. Ще одним прикладом стра�
тегічного документу довгострокового горизонту є
"Концепція економічного розвитку України на 2008—
2015 р.", розроблена у 2008 р. Фондом "Ефективне уп�
равління" за участю провідних українських і міжнарод�
них експертів. Концепція передбачала 23 пріоритетні
напрями за трьома блоками: 1) забезпечення базових
елементів ринкової економіки; 2) створення режиму
найбільшого сприяння для розвитку бізнесу; 3) розви�
ток окремих галузей, структурно важливих для еко�
номіки [5].

Прикладом довгострокового стратегічного доку�
мента соціально�економічного розвитку на субнаціо�
нальному (регіональному рівні) є Державна стратегія
регіонального розвитку на період до 2015 р., що визна�
чала "шляхи підвищення конкурентотоспроможності
регіонів як основи їх динамічного розвитку та усунення
значних міжрегіональних диспропорцій". Стратегією
також було визначено основні проблеми, що перешко�
джають розвитку регіонів: зростання регіональних дис�
пропорцій у сфері соціально�економічного розвитку
регіонів; низька конкурентоспроможність та інвести�
ційно�інноваційна активність; низька інвестиційна при�
вабливість регіонів; нерозвинута виробнича, транспор�
тна та соціальна інфраструктура; слабкі міжрегіональні
зв'язки; нераціональне використання людського потен�
ціалу [6].

Ще одним прикладом довгострокового документа,
спрямованого на розв'язання соціально значущої про�
блеми, є Стратегія подолання бідності до 2011 р. (зат�
верджена Указом Президента України від 15 серпня
2001 р. № 637), якою вперше було надано визначення
терміна "бідність" та встановлені критерії віднесення
різних верств населення до категорії бідних. Основни�
ми завданнями на шляху подолання бідності у Стратегії
визначено: 1) забезпечення економічного зростання; 2)
підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та
вжиття заходів щодо блокування найгостріших проявів
бідності; 3) реформування системи соціальної підтрим�
ки населення шляхом консолідації всіх соціальних про�
грам і видів допомоги на основі оцінки сукупного дохо�
ду сім'ї; 4) інтеграція осіб з обмеженими фізичними
можливостями у суспільне життя. У Стратегії також
були встановлені кількісні критерії для досягнення
цілей, а також визначено механізми моніторингу
ефективності та адресності заходів щодо соціальної
підтримки окремих груп населення [8].

На підставі аналізу довгострокових документів стра�
тегічного планування можна стверджувати, що від�
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сутність забезпечення "спадкоємності" стратегічних
документів (на етапі їх розроблення) та відсутність за�
безпечення зв'язку стратегічних завдань з тактичними
заходами та операційними програмами (на етапі їх ви�
конання) створює певні ризики щодо розбалансованості
економічної системи та неефективного витрачання ре�
сурсів.

На сучасному етапі розвитку країни для забезпечен�
ня системності та взаємоузгодженості документів дов�
гострокового спрямування необхідно, насамперед, оно�
вити законодавчу базу стратегічного планування та
сформувати його відповідні механізми (наразі розроб�
лено декілька законопроектів "Про державне стратегі�
чне планування", які пропонують новації у сфері стра�
тегічного планування). Також необхідно визначити цілі
суспільного розвитку та на їх основі розробити довгос�
трокову Стратегію економічного та соціального розвит�
ку України, так звану "генеральну" стратегію. Після цьо�
го доцільно провести ревізію та коригування існуючих
стратегічних документів (тільки після визначення стра�
тегічного курсу розвитку країни, який має бути закріп�
лений у генеральній стратегії). Назва та напрями такої
"генеральної" стратегії мають визначатись відповідно до
обраної моделі розвитку та з урахуванням очікувань
суспільства (за результатами проведення загальнона�
ціональних консультацій із залученням експертної
спільноти та громадськості).

ВИСНОВКИ
Довгостроковий сегмент системи стратегічного пла�

нування на національному має складатися з наступних
документів: Стратегії економічного та соціального роз�
витку України та програм реформування та/або розвит�
ку галузей економіки або сфер діяльності (розроблених
відповідно до цієї стратегії), спрямованих на досягнен�
ня визначених стратегією цілей. Ці довгострокові стра�
тегічні документи мають слугувати основою для розроб�
лення середньострокових (на три роки) та щорічних
короткострокових програм (операційних програм). У
разі потреби можуть розроблятися інші стратегічні до�
кументи, наприклад: прогноз науково�технологічного
розвитку України, стратегічні документи соціальної
спрямованості, воєнна доктрина України тощо. Стра�
тегічні документи, визначені міжнародними договора�
ми України та її участю в міжнародних організаціях,
мають або розроблятися, або коригуватися відповідно
до встановлених вимог або зобов'язань, при цьому ма�
ють бути враховані цілі та цільові орієнтири (планові
показники) вже розроблених та затверджених доку�
ментів (насамперед законами, постановами або іншими
нормативно�правовими актами).

Стратегія економічного та соціального розвитку
України має бути стрижнем системи, що визначає век�
тор розвитку і на якому базуються всі елементи систе�
ми. Вона має бути стислою, містити обмежений набір
цілей з конкретними завданнями та цільовими індика�
торами. Під час розроблення такої стратегії мають бути
здійснені дослідження та прогнозні розрахунки впливу
її реалізації на тенденції розвитку економіки, на якість
життя населення та стан навколишнього середовища.
Додатковий аналітичний матеріал (який має не переоб�
тяжувати змістовну частину стратегії) може бути наве�
дений у додатку до стратегії та містити: аналіз розвит�
ку країни за попередній п'ятирічний період; окреслен�
ня основних проблем на шляху розвитку; аналіз геопо�
літичного місця України в світі; оцінку потенціалу Ук�
раїни та конкурентоспроможності економіки країни на
основі порівняння показників найважливіших сфер ви�
робництва й життєдіяльності з іншими країнами; про�
гноз основних макроекономічних показників на довгос�
троковий період тощо. Додаткові дослідження, резуль�
тати яких мають бути враховані у процесі розроблення
стратегії, можуть охоплювати: прогнозування глобаль�
них тенденцій розвитку, аналіз основних чинників та

факторів, що їх формуватимуть; передбачення нових
технологічних змін, а також глобальних та регіональ�
них загроз розвитку; оцінку потенціалу розвитку еко�
номіки України та її людського потенціалу (з викорис�
танням сучасних інструментів аналізу політики та кра�
щих міжнародних практик).

Для удосконалення довгострокового сегмента сис�
теми стратегічного планування і прогнозування пропо�
нуються наступні ключові напрями: запровадження дов�
гострокового стратегічного планування; передбачення
тільки однієї довгострокової стратегії розвитку, опти�
мізація переліку документів, які готуються в обов'яз�
ковому порядку та документів, які можуть розробля�
тися час від часу; забезпечення чіткої, відкритої та про�
зорої процедури розроблення довгострокових доку�
ментів стратегічного планування; установлення стійко�
го зв'язку між довгостроковими орієнтирами, середньо�
строковими стратегічними завданнями, їх ресурсним
забезпеченням та операційними програмними докумен�
тами з посиленням виконавчої дисципліни за їх вико�
нання; підвищення статусу документів стратегічного
планування; створення механізмів залучення громадсь�
кості до процесів державного стратегічного плануван�
ня (насамперед, на етапі цілевстановлення та моніторин�
гу) відповідно до стандартів, існуючих у країнах зі ста�
лими демократичними традиціями; введення у стратегі�
чне планування поняття "вимірювання суспільного роз�
витку" та створення національного моніторингу сусп�
ільного розвитку та моніторингу якості життя населен�
ня.

Суспільний попит на визначення узгоджених дов�
гострокових цілей та завдань розвитку країни (з ураху�
ванням конституційно закріплених прав людини) зумов�
лює необхідність запровадження системного довгост�
рокового планування, що забезпечить підвищення ефек�
тивності використання фінансових, трудових, інвести�
ційних та інших ресурсів.
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ВСТУП
В Україні існує потужна нафтопереробна галузь, яка

може переробляти 52 млн тонн нафти на рік і від стану
роботи якої залежить економічна стабільність інших
галузей національної економіки. До складу галузі вхо�
дить шість нафтопереробних заводів (Кременчуцький,
Лисичанський, Одеський, Херсонський, Надвірнянсь�
кий, Дрогобицький). У той час, коли західні, особливо
російські та білоруські нафтопереробні заводи, модер�
нізували свої виробництва, вітчизняні нафтопереробні
заводи використовували в основному застарілі техно�
логії, що не забезпечувало належної переробки сирої
нафти і якості світлих нафтопродуктів згідно із сучас�
ними стандартами.

Основною сировиною для галузі виступає сира на�
фта з родовищ Російської федерації. Вітчизняні під�
приємства внаслідок технічної відсталості та цінової
політики країн Митного союзу стали збитковими та зу�
пинили свою діяльність. Недосконала державна політи�
ка в зазначеній галузі та небажання власників НПЗ інве�
стувати кошти в модернізацію своїх підприємств при�
звели до того, що Україна збільшила обсяги імпорту на�
фтопродуктів. Станом на травень 2012 р. 80% вітчизня�
ного ринку нафтопродуктів займає імпортна продукція,
а завантаження виробництва складає 13%. Отже, нафто�
переробна галузь країни переживає системну кризу.
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Проаналізовано сучасний стан нафтопереробної галузі України, визначено існуючі проблеми в уп>

равлінні державою нафтопереробною промисловістю та означено напрями подолання системної кризи

галузі.

The article reviews the current state of Ukraine's oil>refining industry, are identified the existing problems in

the state administration of this sector of the economy and defined the directions to overcome the system crisis

the industry.

Проблеми розвитку нафтогазового комплексу в
цілому і нафтопереробного сектора зокрема розгля�
даються у працях С. С. Аптекаря [1], Г.Г. Бурлаки [2],
Н.Г. Земляного, А.З. Дорошкевича, Т.В. Ряузова,
В.В. Вербинського, В.О. Баранніка [3], Шерстюка Р.В.
[4] та інших [5].

Надання переваг російським нафтовим компаніям
під час приватизації нафтопереробної галузі України за�
безпечило їм володіння переважною частиною украї�
нських нафтопереробних потужностей, але не дозво�
лило галузі вийти зі стану стагнації і значно підвищити
конкурентоспроможність продукції.

Корупція, зрощення влади та бізнесу, постійна бо�
ротьба бізнесово�політичних угруповань за владу і
власність не дає державі послідовно здійснювати
прийняті "Енергетичну стратегію України на період
до 2030 р." [6] та "Державну програму розвитку внут�
рішнього виробництва" [7]. Поки що держава не спро�
можна як позбутися монопольного впливу єдиного
джерела поставок нафти, так і створити дієві стиму�
ли для інвестицій в реконструкцію і модернізацію
НПЗ.

Перспективами подальших досліджень у цьому на�
прямі є вдосконалення програм реформування нафто�
переробної галузі України та питання ціноутворення на
продукцію нафтопереробної промисловості.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — проаналізувати сучасний стан

нафтопереробної галузі України, визначити існу�
ючі проблеми в управлінні державою нафтопере�
робною промисловістю та означити напрями по�
долання системної кризи.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасних технологічних умовах нафту не�

можливо використовувати без складного і бага�
торазового процесу переробки. Саме тому, з точ�
ки зору стратегічних активів та енергетичної без�
пеки будь�якої держави, власна нафтоперероб�
ка настільки ж важлива, як і видобуток вугле�
воднів та самодостатність в генерації електрое�
нергії.

Розташування нафтопереробних комплексів
в місцях споживання нафтопродуктів має ряд пе�
реваг, серед яких [8]:

1) можливість ввозити сиру нафту в економі�
чно розвинені країни за низькими цінами, а отри�
мані нафтопродукти збувати за вищими цінами у
всіх регіонах світу;

2) транспортування нафти завжди дешевше переве�
зення її численних похідних;

3) зберігання сирої нафти обходиться дешевше, ніж
нафтопродуктів;

4) споживач отримує можливість одночасно вико�
ристовувати сиру нафту, що надходить з різних регіонів;

5) прибутки та податки, робочі місця формуються
та залишаються в країні розташування нафтоперероб�
них заводів (НПЗ).

Загалом, країни ЄС мають понад 100 НПЗ, зорієн�
тованих на переробку нафти з кількох постійних дже�
рел. В Україні з шести НПЗ Кременчуцький і Лисичансь�
кий НПЗ після реконструкції можуть виробляти бен�
зин та дизель за стандартом Євро�4, а Одеський НПЗ —
за стандартом Євро�5.

Повною мірою скориставшись ліберальністю інвес�
тиційних зобов'язань і відсутністю належного контро�
лю з боку держави, власники НПЗ, вивівши заводи з
кризи 1990�х, надалі лише підтримували старіюче устат�
кування в робочому стані. В результаті нафтоперероб�
ну галузь не було переорієнтовано на впровадження
нових технологій, мінімізацію втрат сировини, досягнен�
ня європейських стандартів якості та нарощування екс�
порту світлих нафтопродуктів. Вважалося, що інвесто�
ри (насамперед, російські) забезпечать заводи необхід�
ними обсягами сировини, але не сталося і цього.

За 2011 р. на нафтопереробні заводи надійшло 8453,4
тис. тонн нафти, в тому числі: 2937,2 тис. тонн — влас�
ного видобутку (34,7% від загального обсягу поставки),
5516,2 тис. тонн імпортовано (відповідно — 65,3%), в
тому числі: 4670,1 тис. тонн — з Російської Федерації
(відповідно — 55,2%). По відношенню до показника 2010
р. обсяг поставки нафти зменшився на 1491,0 тис. тонн
(на 15,0%) [9].

У цілому ж країни Митного союзу контролюють 70
відсотків поставок нафти до України. У 2011 р. і на по�
чатку 2012 р. зростання цін на нафту на світовому рин�
ку спонукало Росію підвищувати митні збори. Так,
тільки з першого квітня 2012 р. тариф на вивезення вуг�
леводнів з РФ зріс майже на 50 доларів до 460,7 долара
за тонну. За схожою ціною отримують сировину з Росії
і європейські НПЗ, але їх продуктивність не зрівняти з
українською, що й робить їх конкурентоспроможни�
ми.

Застаріле технологічне обладнання більшості
НПЗ України не дозволяє їм переробляти нафту сор�
ту Urals (поставки Російської Федерації) [10], тому що
вміст сірки в нафті сорту Urals складає від 0,6 до 1,8 %
мас., і продукти нафтопереробки не будуть відпо�
відати діючим державним стандартам за показником
вмісту сірки.

Необхідно зазначити, що в Україні з 2007 р. періо�
дично продовжується дія застарілих стандартів Євро�
2, що пояснюється на державному рівні необхідністю
підтримати роботу Шебелинського газопереробного
заводу, що входить до складу дочірньої компанії "Укр�
газвидобування" НАК "Нафтогаз України". Цей завод
технічно не має можливості випускати продукцію за
новими стандартами, а держава не приймає рішення про
його реконструкцію. Країни ЄС вже з 2009 р. перейшли
на стандарт Євро�5 і готуються в 2014 р. перейти до
Євро�6.

Імпорт нафти до України в січні�травні 2012 р. ско�
ротився в 3,3 рази (на 1736,1 тис. тонн) у порівнянні з
аналогічним періодом 2011 р. — до 754,4 тис. тонн [11].
Зниження обсягів поставки, в першу чергу, пов'язане із
зупинкою в березні 2012 р. Лисичанського НПЗ.

За 2011 р. обсяг переробки нафтової сировини змен�
шився порівняно з аналогічним періодом 2010 року на
2047,3 тис. тонн, або на 18,4% [9]. За даними Держком�
стату, станом на 1 травня 2012 р. виробництво продуктів
нафтопереробки впало на 26,9%. В даний час в Україні
моторне паливо виробляють Кременчуцький НПЗ (гру�
па "Приват") в Полтавській області, Шебелинський ГПЗ
("ДК Укргазвидобування") і невелике виробництво в
Маріуполі. За підсумками 2011 р. Кременчуцький НПЗ
отримав збитки в 1,5 мільярда гривень, а обсяги вироб�
ництва на підприємстві впали на 13,6 %.

Решта 5 нафтопереробних заводів простоюють. Ли�
сичанський НПЗ (російсько�британська нафтова ком�
панія ТНК�ВР), який здатний переробляти близько 8
млн тонн нафтової сировини на рік, зупинений з цього
року у зв'язку зі збитковістю підприємства, Херсонсь�
кий НПЗ (група "Континуум") не працює з 2005 р.,
Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ") — з 2010 р., Дрогобицький
НПЗ — з початку 2012 р., а Надвірнянський (обидва —
група "Приват") був тимчасово зупинений у минулому
році і зараз переробляє мінімальні обсяги нафти.

Лисичанський НПЗ намагалися врятувати за раху�
нок толінгових схем, на нього завозили сировину з Росії
і туди ж направляли для реалізації вироблений бензин.
Але після замороження цін на паливо в РФ у першому
кварталі 2012 р. така схема для підприємства стала збит�
ковою.

Вітчизняне виробництво бензинів (рис. 1) за 2011 р.
порівняно із 2010 р. зменшилось на 246,2 тис. тонн (або
на 8,0%); дизельного пального — на 717,6 тис. тонн (або
на 21,4%) та мазуту — на 266,9 тис. тонн (або на 11,6%)
[9].

Загальні потужності з первинної переробки нафти
за 2011 р. було завантажені в середньому на 16,6%, у 2010
р. — 20,6%, а за п'ять місяців 2012 р. — 13%. За даними
Мінпаливенерго [9], в 2011 р. переробка нафти за ви�
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Рис. 1. Переробка нафтової сировини у 2010—2011 рр. в Україні,
тис. т.
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робниками розподілялась наступним чином: Лисичансь�
кий НПЗ — 54,2%, Кременчуцький НПЗ — 35,2%, Ше�
белинський ГПЗ — 13,4%, Дрогобицький — 1,4%.

Протягом 2011 р. на нафтопереробні заводи та Ше�
белинський ГПЗ поставлено 9254,9 тис. тонн нафтової
сировини, що менше аналогічного показника 2010 р. на
1777,0 тис. тонн (на 16,1%). В тому числі, на Шебелинсь�
кий ГПЗ поставлено 680,3 тис. тонн газового конденса�
ту власного видобутку, що на 20,1 тис. тонн (на 3,0%)
більше порівняно з 2010 р.

Обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом
протягом 2011 р. (рис. 2) зменшились на 223,0 тис. тонн
(або на 6,3%) по відношенню до аналогічного показни�
ка 2010 р., у тому числі обсяги видобутку підприємства�
ми НАК "Нафтогаз України" у порівнянні з показни�
ком минулого року зменшились на 213,7 тис. тонн (або
на 6,6%).

За 2011 р. в Україну імпортовано 2094,6 тис. т. бен�
зину, що складає 42% внутрішнього ринку бензинів (рис.
3), при цьому 41% імпорту офіційно ввезеного бензину
в Україну складає білоруський бензин [12]. Білорусь
отримує сировину з РФ на пільгових умовах. 15 грудня
2011 р. Мінськ і Москва підписали угоду, згідно з якою
у 2012—2015 р. нафта буде поставлятися в обидві сто�
рони без застосування митних тарифів. Планові постав�
ки нафти до Білорусі становитимуть 21,5 млн тонн. Якщо
ж Білорусь експортує нафтопродукти за межі Митно�
го союзу, вона платить Росії експортне мито на нафтоп�
родукти. У 2011 році цей тариф був удвічі нижче від на�
фтового, а з 2012 р. він становить 66 відсотків від на�

фтового (згідно з чинною в Росії формулою "60—
66").

Зараз НПЗ Росії, Білорусі та Казахстану ма�
ють преференції при купівлі російської нафти в
рамках Митного союзу, членами якого вони є. Це
дозволяє здійснювати демпінгові поставки в Ук�
раїну, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з
країн Митного союзу обходиться значно дешев�
ше, ніж їх виробництво на українських НПЗ (рис.
3).

Внаслідок цього собівартість виробництва
тонни бензину в Україні вища, ніж в Росії і Біло�
русії, на 39%. Крім цього, українські НПЗ мають
потребу в глибокій модернізації, оскільки не мо�
жуть конкурувати з привізними нафтопродукта�
ми.

За п'ять місяців 2012 р. частка імпортних на�
фтопродуктів на вітчизняному ринку досягла 80%,
з яких 50% складає імпорт з Білорусі, 20% — Росії,
також Литви, Румунії, Польщі. В цьому році з'я�
вилися бензини з Ізраїлю, є в нашій країні

італійські і грецькі бензини. В цілому ри�
нок України диференційований по 15
джерелам.

Споживання нафтопродуктів в Ук�
раїні за підсумками січня�травня 2012 р.
зросло на 1,5%, або на 57,4 тис. тонн, —
до 3994,2 тис. тонн [9]. Разом з тим, спо�
живання бензину знизилося на 1,3% —
до 1617,1 тис. тонн, мазуту — на 41,7%,
до 201,9 тис. тонн. У той же час спожи�
вання дизельного палива збільшилося на
11,4% — до 2175,2 тис. тонн.

Відзначимо, що зниження спожи�
вання бензину триває вже не перший рік.
Зокрема, ціни на паливо змусили ук�
раїнців істотно (на 12%) знизити його
споживання в 2011 р. З початку 2011 р.
95�й бензин подорожчав з 9,50 грн./л до
13 грн./л у квітні�травні 2012 р. через
зростання цін на нафту в світі, переви�
щивши купівельну спроможність насе�
лення.

Ще одною причини існуючої кризи в
нафтопереробній галузі України є колосальні обсяги
паливної контрабанди та фальсифікату на ринку, а та�
кож періодичне виникнення різних схем з оптимізації
оподаткування при поставці нафтопродуктів. Експерти
ринку оцінюють частку контрабанди та фальсифікату
від 20% до 40%.

Одним із варіантів державних заходів, що пропону�
ються для підтримки вітчизняної нафтопереробної га�
лузі, є введення імпортного мита на нафтопродукти, а
також варіанти квотування і ліцензування імпорту.
Імпортні мита на нафтопродукти вже діяли в нашій
країні. Зокрема, в 2004 р., до скасування імпортних мит,
українські НПЗ займали 93% внутрішнього ринку і ви�
робили 11,4 млн тонн світлих нафтопродуктів (бензин і
дизельне паливо), з яких більше 1,6 млн тонн експорту�
вали (рис. 3). Таке рішення вигідне власникам українсь�
ких НПЗ, але ніяк не споживачам, для яких цей крок
буде означати подорожчання бензину, тому що у нас
внутрішня ціна виробника формується за імпортним па�
ритетом — якщо схожий продукт стане дорожче на кор�
доні, то і всередині країни він буде дорожче продавати�
ся.

Необхідне економічне обгрунтування розміру мита
порівняно з розмірами преференцій по нафті членів
Митного Союзу, щоб НПЗ були в однакових умовах з
імпортерами нафтопродуктів.

Іншим варіантом виступає пропозиція скасуван�
ня ПДВ для нафтопереробки в Україну (не тільки на
ввезення сировини, але і на вироблені нафтопродук�
ти). Скасування ПДВ дозволить дещо стабілізувати
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ситуацію і знизити ціни, завдяки завантаженню НПЗ
ціни будуть змінюватися щомісяця, а не щотижня, як
зараз у імпортерів, але це може бути лише коротко�
строковою мірою до введення системи імпортних
мит, тому що приведе до зменшення надходжень в
бюджет.

Нафтопереробна галузь України потребує систем�
них і стратегічних рішень для виходу з кризи. При сфор�
мованій світовій кон'юнктурі вирішення проблеми підви�
щення глибини переробки нафти в Україні до "класич�
ного" рівня (близько 86%; нині в США і Канаді — 96%,
ЄС — 83 ... 88%), необхідно поставити в ряд національ�
них пріоритетів. Нашій країні потрібна державна дієва
стратегічна програма розвитку нафтопереробної галузі.

Україні необхідні технологічна реконструкція дію�
чих і будівництво нових потужностей нафтопереробних
заводів, повний перехід на Євро�4, а потім і Євро�5, ска�
сування старих стандартів, що дасть можливість отри�
мати додатковий попит модернізованим українським
НПЗ в Кременчуці, Лисичанську, Одесі. Пропонуємо
введення плаваючого мита на імпорт готових нафто�
продуктів з країн Митного союзу, яке покривало б різ�
ницю між експортним митом на нафту з країн Митного
союзу і митом на експорт нафтопродуктів в нашу краї�
ну.

Держава повинна забезпечити фінансування конт�
ролю якості нафтопродуктів і збільшити штрафи й за�
конодавчу відповідальність за випуск та торгівлю кон�
трафактною продукцією, відновити програми контро�
лю якості палива на нафтобазах та АЗС, посилити про�
тидію контрабанді нафтопродуктів в Україну, гаранту�
вати належний прикордонний і митний контроль, в ко�
рені присікти схеми оптимізації оподаткування при по�
ставках палива, ввести податкові пільги для обладнан�
ня, що ввозиться в Україну з метою модернізації НПЗ.
Україна як країна�імпортер нафти і нафтопродуктів
повинна мати гнучку систему впливу на формування цін
на нафтопродукти, яка забезпечить захист економічних
інтересів держави і споживачів.

ВИСНОВКИ
Нафтопереробна галузь України знаходиться в тяж�

кому стані. Це відбувається тому, що багато років дер�
жава не приділяла належну увагу все зростаючим про�
блемам.

Більшість власників НПЗ, в тому числі й держава,
вивівши заводи з кризи 1990�х, надалі лише підтри�
мували старіюче устаткування в робочому стані. В ре�
зультаті нафтопереробну галузь не було переорієн�
товано на впровадження нових технологій, мініміза�
цію втрат сировини, досягнення європейських стан�
дартів якості та нарощування експорту світлих на�
фтопродуктів.

Зараз НПЗ Росії, Білорусі та Казахстану мають
преференції при купівлі російської нафти в рамках
Митного союзу, членами якого вони є. Це дозволяє
їм здійснювати демпінгові поставки готових нафтоп�
родуктів в Україну та робить нерентабельним вироб�
ництво на українських НПЗ. В цілому ж країни Мит�
ного союзу контролюють 70 % поставок нафти до
України.

У даний час (станом на травень�червень 2012 р.) в
Україні моторне паливо виробляють Кременчуцький
НПЗ, Шебелинський ГПЗ і невелике виробництво в
Маріуполі. За підсумками 2011 р. Кременчуцький НПЗ
отримав збитки в 1,5 мільярда гривень, а обсяги вироб�
ництва на підприємстві впали на 13,6 %. Решта 5 нафто�
переробних заводів простоюють.

Нафтопереробна галузь України потребує систем�
них і стратегічних рішень для виходу з кризи. Країні
потрібна державна дієва стратегічна програма розвит�
ку нафтопереробної галузі.

Для подолання кризових явищ необхідне здійснен�
ня наступних заходів.

1. Реконструкція діючих і будівництво нових потуж�
ностей нафтопереробних заводів, що забезпечить гли�
бину переробки нафти та звільнить НПЗ необхідності
експорту паливного мазуту.

2. Скасування старих стандартів на готові нафтоп�
родукти та повний перехід на Євро�4, а потім і Євро�
5.

3. Ввести плаваюче мито на імпорт готових нафто�
продуктів з країн Митного союзу, яке покривало б різ�
ницю між експортним митом на нафту з країн Митного
союзу і митом на експорт нафтопродуктів в нашу краї�
ну.

4. Відновити програми контролю якості палива на
нафтобазах та АЗС і ввести високі штрафи й законо�
давчу відповідальність за випуск та торгівлю контрафак�
тною продукцією.

5. Ввести належний прикордонний і митний конт�
роль за ввезенням нафтопродуктів в Україну.

6. Унеможливити схеми оптимізації оподаткування
при поставках палива.

7. Ввести податкові пільги для обладнання, що вво�
зиться в Україну з метою модернізації НПЗ.

8. Освоєння можливостей морських шельфів для
збільшення видобутку нафти.

Література:
1. Аптекар С.С. Сучасний стан нафтової промисло�

вості України: проблеми і шляхи подолання кризи на�
фтових ресурсів / С.С. Аптекар, А.Ю. Дронова // Ак�
туальні проблеми економіки. — 2010. — №4 (106). — С.
39—50.

2. Бурлака Г.Г. Стратегія нафтопродуктозабезпе�
чення як складова енергобезпеки України / Г.Г. Бурла�
ка, В.Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. —
2009. — № 9 (99). — С. 42—49.

3. Перспективи енергозабезпечення України в кон�
тексті світових тенденцій: монографія / Н.Г. Земляний,
А.З. Дорошкевич, Т.В. Ряузова, В.В. Вербинський, В.О.
Бараннік; за заг. наук. ред. А. Шевцова. — Д.: ДФ НІСД,
2008. — 208 с.

4. Шерстюк Р.В. Механізм інноваційного розвит�
ку нафтогазового комплексу: моногр. / Р.В. Шерстюк;
за ред. Г.Г. Бурлаки. — К.: Освіта України, 2006. —
218 с.

5. Нафтопереробна промисловість України: стан,
проблеми і шляхи розвитку (Аналітична доповідь цент�
ру О. Разумкова): Національна безпека і оборона. —
2007. — № 4. — С. 15—34.

6. Енергетична стратегія України на період до 2030
р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.03.2006 №145�р // zakon1.rada.gov.ua

7. Державна програма розвитку внутрішнього ви�
робництва: Постанова Кабінету Міністрів України вiд
12.09.2011 № 1130: http://zakon2.rada.gov.ua

8. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. —
М.: Изд�во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губ�
кина, 2006. — 640 с.

9. Статистика / Міністерство енергетики та вугіль�
ної промисловості України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua

10. Українсько�російські взаємовідносини в енерге�
тичній сфері: стан, новітні тенденції розвитку та перс�
пективи (Аналітична доповідь центру О. Разумкова) //
Національна безпека і оборона. — 2010. — № 4. — С.
2—32.

11. Статистична інформація / Державний комітет
статистики України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: www.ukrstat. gov.ua

12. Зовнішня торгівля України із зазначенням
основних країн�контрагентів / Держмитслужба
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f3/
showstat
Стаття надійшла до редакції 14.07.2012 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201216

ВСТУП
В умовах формування мережевої економіки додатко�

вої актуальності набувають питання просторової органі�
зації, визначення адекватних підходів до структурування
регіонального економічного простору та вдосконалення
змісту й інструментів політики просторового розвитку.

 Однією з основ відповідного напряму сучасної еко�
номічної політики виступає типологізація регіонів, яку не�
обхідно розуміти як методологію диференціації території,
єдиного економічного простору на якісно визначені за
комплексними критеріями, що відбивають стан соціально�
економічного розвитку, однорідні групи територій. Типо�
логічні дослідження регіонів мають велике значення як у
теорії, так і практиці регіонального розвитку. Типологія
дозволяє простежити певний порядок у просторових про�
цесах, узагальнити інформацію про подібність і розход�
ження регіонів, полегшує вивчення їхніх конкурентних пе�
реваг, дає можливість виявити внутрішні закономірності
їхнього розвитку й, в остаточному підсумку, сприяє по�
глибленню наших уявлень про сутність регіонального роз�
витку.

За сучасних умов розбудови постіндустріальної циві�
лізації, яка супроводжується формуванням мережевої
економіки, здійснення політики просторового розвитку,
одним з основних завдань якої є модернізація регіональ�
ного економічного простору, має спиратися на відповід�
ну, сучасну методологію районування та типології регі�
онів.

У вітчизняній економічній науці пострадянського пе�
ріоду проведено чисельні дослідження з проблематики
економічного районування та типології регіонів. Пробле�
мам запровадження нової сітки, в яку входило за різними
системами від 6 до 10 макрорегіонів, звільнення від наша�
рувань старих ланок управління, підвищення його ефек�
тивності, подолання труднощів при його прогнозуванні та
управлінні на регіональному рівні присвячені досліджен�
ня С. Дорогунцова, В. Гурєєва, Ф. Заставного, М. Паламар�
чука, В. Поповкіна, В. Симоненко, О. Шаблія [2; 3; 4; 6; 8; 9;
10]. Типологія регіонів за різними критеріями соціально�
економчного розвитку досліджується В. Котилко, М. Мак�
симчуком і С. Шульц, Т. Пепою, Я. Шевчук та ін. [5; 7; 13;
14].

Водночас необхідно зауважити, що розвиток мереже�
вих економічних відносин спричиняє трансформацію рег�
іонального економічного простору, яка відбувається під
впливом абсолютно нових порівняно з індустріальною еко�
номікою факторів — глобалізації, інформатизації, швид�
кого технологічного розвитку, формування горизонталь�
ної системи взаємодій між суб'єктами господарювання.
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МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена визначенню критеріїв та показників типології розвитку регіонального економіч>

ного простору в у мовах формування мережевої економіки. Здійснено аналіз та ранжування регіонів Ук>

раїни відносно ступеня мережевого розвитку.

The article deals with the definition of criteria and indicators typology of regional economic area during the

formation of a network economy. Analyze and rank the regions of Ukraine concerning the degree of network

development.
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Розроблені у межах територіально�виробничого підходу,
в основі якого лежать енерговиробничі цикли схеми райо�
нування економічного простору, мають бути трансформо�
вані з урахуванням нових факторів розвитку.

При переході до постіндустріальної економіки спос�
терігається й перехід до нових форм взаємодії. Для індус�
тріального періоду характерною була інтеграційна орган�
ізація відносин, яка пов'язувалася з домінуванням масш�
табних промислових виробництв, а стратегія розвитку ре�
гіону постійно ототожнювалася з розвитком відповідних
великих підприємств. В умовах мережевої організації рег�
іонального економічного простору, окрім промислових,
великої ваги набувають фактори інноваційного розвитку,
інфраструктури і торговельних зв'язків. Таким чином, ос�
нову структурування регіонального економічного просто�
ру та його типології складатимуть просторово�економічні
мережі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З огляду на необхідність модернізації регіонального

економічного простору та методологічних основ відпові�
дної політики просторового розвитку, актуалізується зав�
дання типології регіонів з точки зору ступеня їхньої ме�
режевості. Метою представленої роботи є обгрунтування
відповідних сучасних критеріїв та розробка системи по�
казників, аналіз яких дозволить ранжувати регіональний
економічний простір за ступенем розвитку мережевих
форм організації та входження у глобальний економічний
простір.

РЕЗУЛЬТАТИ
Об'єктивною основою впорядкування економічного

простору є його регіональність, яка виконує функцію
структуризації та відображає дискретність простору у
процесі районоутворення. Районоутворення — це об�
'єктивний процес формування і розвитку районів як інтег�
ральних виробничо�територіальних систем (економічне
районоутворення) або суспільно�територіальних систем
(соціально�економічне районоутворення). В дійсності цей
процес проходить незалежно від його пізнання. В районо�
утворенні відбиваються об'єктивні та суб'єктивні чинники
формування і розвитку економічних, соціально�економі�
чних або навіть соціальних районів [1].

Професор О.І. Шаблій виділяє наступні ознаки ра�
йонів, які певною мірою можна визнати принципами рай�
онування:

1) тісний соціально�економічний, демографічний і
культурний взаємозв'язок території району з головним
ядром — її найбільшим за кількістю населення містом;
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2) формування у великому регіоні територіальної со�
ціально�економічної системи, тобто такого просторового
поєднання населення, соціальної, економічної та екологі�
чної сфер, в якому на основі їх взаємозв'язаності, збалан�
сованості і взаємодоповнюваності створюються опти�
мальні умови для життєдіяльності суспільства;

3) спеціалізація району в загальноукраїнському (за�
гальнодержавному) поділі та інтеграції праці;

4) можливість здійснювати в межах району територі�
альне регулювання та координацію соціальних, економіч�
них і демографічних процесів на субукраїнському рівні
[10]. Територіальне структурування є основою типологі�
зації регіонального економічного простору, яка базуєть�
ся на відповідних принципах, критеріях та системі показ�
ників, індикаторів. Дослідження процесів мережевої мо�
дернізації регіонального економічного простору має ба�
зуватися на принципах територіальності, комплексності,
спеціалізації, секторальності, глобальності, тобто визна�
чення ступеня входження локальних економічних систем
до глобального економічного середовища.

Більшість існуючих типологій регіонального економі�
чного простору базується на показниках, що характери�
зують ступінь індустріального розвитку регіонів; вони за�
лишаються актуальними з огляду на те, що національна
економіка знаходиться лише на початку процесу перехо�
ду до постіндустріального рівня та мережевої економіки.
Відповідні типології грунтуються на більш�менш тра�
диційній системі індикаторів. Так, для характеристики
рівня економічного розвитку використовують:

— ВРП на одного жителя й темпи приросту ВРП;
— рівень безробіття;
— зменшення обсягів промислового виробництва за

визначений проміжок часу;
— поточне зменшення обсягів промислового вироб�

ництва на душу населення;
— обсяг промислового виробництва на душу населення;
— обсяг інвестицій в основний капітал.
Для характеристики соціального стану регіонів най�

частіше використовують:
— рівень безробіття;
— рівень середньомісячної заробітної плати в регіоні;
— обсяги реальних доходів населення;
— показник середньої тривалості життя населення.
Для характеристики екологічного стану територій та

ступеня їхнього захисту використовують:
— індекс екологічної сталості (Environmental Sustai�

nability Index, ESI);
— "екологічний відбиток" (Ecological footprint, EF).
Водночас для потреб вироблення стратегії модерні�

зації регіонального економічного простору існує нагаль�
на необхідність у виділенні критеріїв, які відбиватимуть
стан та ступінь розвитку інформаційної економіки та ме�
режевих форм її організації. За таких умов в основу типо�
логії регіональних економічних просторів варто покласти
наступні критерії:

1) економіко�географічне положення регіону в націо�
нальному економічному просторі;

2) ступінь входження регіону в глобальний еконо�
мічний простір;

3) характер взаємодії господарюючих суб'єктів у регіоні.
Відповідні індикатори типології регіонального еконо�

мічного простору мають відображати особливості мере�
жевої економіки, яка формується в умовах постіндустрі�
ального розвитку.

По�перше, економіко�географічне положення регіону
в національному економічному просторі. За даним кри�
терієм виділяють серединні та периферійні регіони,
внутрішні та прикордонні території і т.д. На наш погляд,
найбільш значимим в аспекті даного дослідження є виді�
лення центральних, розвинутих і периферійних регіонів.

Центральні регіони О. Татаркін у своїх дослідженнях
називає серединними. Він виділяє наступні функціональні
відмінності серединного регіону:

1) виробничі функції, що забезпечують природну еко�
номію на транспортних видатках при переміщеннях сиро�
вини й продукції по території або до її кордонів;

2) вигоди для населення, що також одержує переваги
при переміщеннях по території країни;

3) концентрація функцій обслуговування, у першу чер�
гу транспортно�логістичних;

4) оптимізація функції управління, по�перше, завдя�
ки прискоренню проходження рішень; по�друге, економії
господарюючих суб'єктів на трансакційних витратах [12].
На нашу думку, центральний (серединний) регіон — особ�
ливий тип великого регіону, що формується в стратегічно
важливих частинах країни та володіє сукупністю таких ти�
пологічних ознак, як значна кількість "входів" і "виходів"
пасажиро� і вантажопотоків, високий рівень концентрації
виробництва й населення, науково�технічного, інтелекту�
ального й кадрового потенціалу, розвинута інфраструк�
тура, виробничо�технологічна й соціально�культурна
єдність, а також наявність потужного ядра (або декількох
ядер), у якості яких виступають найбільші міста, що воло�
діють статусом адміністративно�політичних, економічних
і організаційних центрів відповідних територій.

Для типології регіонів за критерієм економіко�геогра�
фічного положення були визначені відповідні індикатори:

— кількість та щільність населення регіонів;
— кількість міст;
— обсяги ВРП в цілому і на одну особу;
— обсяг вантажо� та пасажиропотоків у регіоні.
 По�друге, рівень входження регіону в глобальний еко�

номічний простір. Для повної характеристики регіональ�
ного економічного простору важливо знати ступінь його
входження у світовий економічний простір, який можна
оцінити за показниками обміну потоками, балансу:

— обсягів зовнішньоторговельного обігу товарів та по�
слуг (чим вони вище, тим більше регіон включений у гло�
бальні обміни товарів та послуг);

— обсягів залучених іноземних інвестицій (вони
свідчать про привабливість території з погляду господа�
рюючих агентів глобального рику);

— міграційне сальдо території. Регіони, що беруть
участь у глобальних процесах, залучають кадрові ресурси
за рахунок сприятливого середовища проживання, висо�
кої заробітної плати, будуть мати позитивні показники.

По�третє, характеристика взаємодій господарюючих
суб'єктів у регіоні. У сучасному геоекономічному просторі
виділяються дві основні моделі просторової організації те�
риторій — централізована і мережева. Перша модель була
реалізована ще в епоху індустріалізації і пов'язана з домі�
нуванням у регіональному господарстві великих масових
промислових виробництв. Вони — основне місце роботи для
більшості працездатного населення регіону, головне дже�
рело податкових надходжень у бюджет, значимий фактор
формування інфраструктурного господарства регіону й
фінансових потоків на території розташування. Великі ма�
сові промислові виробництва — ядро такого регіону.

У мережевих регіонах економічна влада в цьому випад�
ку не концентрується, а, навпаки, розподіляється. Еконо�
мічна міць регіону визначається не обсягами виробницт�
ва, а мобілізаційним ресурсом всієї мережі, її загальним
впливом на глобальні обміни. Замість твердої спеціалізації
у вигляді монопрофільності, властивої ієрархічно органі�
зованим, централізованим регіонам, networks of place вла�
стива так звана гнучка спеціалізація, здатність до інно�
вацій. Багато в чому ці якості мережевих регіонів базують�
ся на прихованому знанні й міждисциплінарному обміні
інформацією, які є характерними для виробничих мереж.
Зібрані разом підприємства, що входять у мережу коопе�
рації й взаємодії (нехай і засновану на взаємній конку�
ренції), утворюють виробничі кластери.

Для того, щоб визначити ступінь сформованості ме�
режевих відносин у регіоні, варто визначити характерис�
тики мережі, яка складається із сукупності господарюю�
чих суб'єктів і набору зв'язків між ними.

На наш погляд, вирішення завдання ідентифікації ха�
рактеру взаємодій (мережеве або централізоване) у ціло�
му в регіоні є можливим на основі структурного підходу.
Відповідно до даного підходу цінність мережі визначаєть�
ся, насамперед, кількістю наявних в ній вузлів і зв'язків:
чим воно більше, тим вище внутрішнє різноманіття в ме�
режі й ефективність взаємодій.

До показників, які відображаються у статистиці і ха�
рактеризують кількість суб'єктів у мережі, можна віднести:

— число підприємств та організацій у регіоні. Чим
більше число господарюючих суб'єктів, тим щільнішими є
взаємозв'язки між ними, що є основою для формування
самої мережі;

— число інноваційних підприємств. Велику роль у фор�
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муванні нових знань, на яких по�
будовані сучасні мережі, відігра�
ють інноваційно активні господа�
рюючі суб'єкти. Тому їхнє число
також свідчить про рівень мереже�
во розвитку.

Крім числа господарюючих су�
б'єктів, велику роль відіграє щіль�
ність зв'язків, їхня кількість, що
приходиться на одиницю площі
території. Чим вище це число, тим
більше розгалужена мережа в ре�
гіоні, тим менше відстань між гос�
подарюючими суб'єктами, тобто
дальність зв'язків. Для оцінки
щільності зв'язків можна скорис�
татися щільністю розміщення ви�
щеназваних господарюючих су�
б'єктів. При припущенні, що в
середньому число зв'язків у кож�
ного з них є приблизно однаковим,
щільність їхнього розміщення буде
свідчити й про щільність госпо�
дарських зв'язків. Основою мере�
жевої економіки є активне впро�
вадження інновацій у всі сфери
економічної діяльності. Ступінь
інноваційності регіональної еко�
номіки можна відобразити за до�
помогою таких індикаторів:

— загальний обсяг інновацій�
ної продукції;

— впровадження прогресив�
них технологічних процесів.

Інтенсивність господарських
зв'язків у регіоні визначається не
тільки їхнім числом, але й забезпеченістю сучасною інфор�
маційною інфраструктурою, рівень якої можна оцінити за
наступними індикаторами:

— кількість підприємств та організацій, які викорис�
товують глобальні інформаційні мережі, у тому числі
Інтернет;

— обсяги ринку послуг пов'язаних з наданням досту�
пу до мережі Інтернет у регіоні.

Таким чином, використання структурного підходу до

аналізу господарських взаємодій у регіоні дозволяє іден�
тифікувати структуру економічного простору — мереже�
ва або централізована. А в цілому запропонована типоло�
гія по трьох критеріях дозволяє визначати також вклю�
ченість регіонального економічного простору в національ�
ний і глобальний економічний простір.

Типологія регіонального економічного простору за
визначеними критеріями здійснюється на основі загальних
індексів просторового порівняння, які складаються з рег�

Наявні типи регіонів за критеріями організації економічного простору 
Центральний, глобалізований,  

мережевий регіон 
Розвинутий, слабоглобалізований, 

слабомережевий регіон 
Периферійний, орієнтований на локальні 

ринки, централізований регіон 
 Іцп Ігр Імр  Іцп Ігр Імр  Іцп Ігр Імр 

м. Київ та Київська обл. 
 

9,38 9,2
7 

27,0
8 

Одеська 1,15 1,20 1,18 Вінницька 0,76 0,30 0,56 

Центральний, глобалізований, 
слабомережевий регіон 

Розвинутий, слабоглобалізований, мережевий 
регіон 

Волинська 0,53 0,25 0,33 

Дніпропетровька 
 

2,71 2,55 1,31 Харківська 1,22 1,15 3,11 Житомирська 0,64 0,24 0,38 

Донецька 2,76 2,09 1,42 Розвинутий, орієнтований на локальні ринки, 
слабомережевий регіон 

Закарпатська 0,60 0,33 0,34 

 Запорізька 
 

1,01 0,73 1,04 Івано-Франківська 0,69 0,31 0,58 

Луганська 
 

1,19 0,61 1,32 Кіровоградська 0,59 0,17 0,46 

Львівська 
 

1,35 0,59 1,14 Миколаївська 0,68 0,41 0,92 

Полтавська 
 

1,20 0,65 1,02 Рівненська 0,58 0,25 0,29 

Розвинутий, орієнтований на локальні ринки, 
централізований регіон

Сумська 0,61 0,31 0,87 

м. Севастополь, та АР Крим 
 

1,05 0,33 0,92 Тернопільська 0,62 0,12 0,41 

 Херсонська 
 

0,50 0,18 0,43 

Хмельницька 
 

0,68 0,23 0,50 

Черкаська 
 

0,71 0,29 0,53 

Чернівецька 
 

0,54 0,09 0,36 

Таблиця 2. Ранжування регіонів України в умовах формування мережевої економіки

Таблиця. 1. Система показників типології регіонального
економічного простору

Критерій типології 
Економіко-
географічне 

положення регіону 

Ступінь входження 
регіону в глобальний 
економічний простір 

Характер взаємодії 
господарюючих 
суб’єктів у регіоні 

Індекси просторового 
порівняння 

Індекс центр-
периферійності 
регіону (Іцп) 

Індекс 
глобалізованості 
регіону (Ігр) 

Індекс мережевості 
регіону (Імр) 
 

Показники для аналізу 1.Кількість населення 
в регіоні, всього, тис. 
осіб. 
2. Щільність 
населення, осіб на  
1 кв.км. 
3.Кількість міст, 
всього. 
4. Валовий 
регіональний 
продукт, млн грн. 
5.Валовий 
регіональний 
продукт у розрахунку 
на одну особу, тис. 
грн. 
6.Загальний обсяг 
вантажопотоків,  
млн т. 
7.Загальний обсяг 
пасажиропотоків, 
млн осіб.  

1.Загальний обсяг 
експорту товарів,  
млн дол. 
2.Загальний обсяг 
імпорту товарів,  
млн дол. 
3.Загальний обсяг 
експорту послуг, 
млн дол. 
4. Загальний обсяг 
імпорту послуг,  
млн дол. 
5.Загальний обсяг 
прямих іноземних 
інвестицій, млн дол. 
6.Обсяг прямих 
іноземних інвестицій 
на одну особу, дол. 
7.Міграційне сальдо 
регіону. 
 
  

1.Кількість 
підприємств та 
організацій в регіоні. 
2.Щільність 
підприємств та 
організацій, од.  
на 1 тис. кв. км. 
3.Кількість 
інноваційно активних 
підприємств, всього. 
4.Загальний обсяг 
випуску інноваційної 
продукції, тис. грн. 
5.Обсяги 
впровадження 
прогресивних 
технологічних 
процесів. 
6.Об’єм ринку послуг з 
надання підключення 
до Інтернет. 
7.Кількість 
підприємств та 
організацій 
підключених до 
Інтернет. 
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іональних коефіцієнтів визначених показників, що розра�
ховуються у відношенні до середніх значень по Україні.
Визначення індексів розглядається як результат взаємодії
показників, який у формалізованому вигляді можна пред�
ставити наступним чином:

 
n

ккк
I

...21 +++
=

K
,

де І — індекс розвитку регіону за визначеним кри�
терієм;

к — значення коефіцієнтів визначених показників у
відношенні до середніх по Україні;

n — кількість показників обраних для аналізу регіо�
нального економічного простору.

Трьом критеріям типології регіонального економічно�
го простору в умовах формування мережевої економіки
відповідатимуть три індекси (табл. 1).

Зазначений підхід апробований в ході аналізу стану ре�
гіонального економічного простору адміністративно�тери�
торіальних одиниць України. Аналіз відповідних показ�
ників адміністративно�територіальних одиниць України за
даними статистичної звітності [11] дає змогу згрупувати
області за визначеною типологією, як показано у табл. 2.

До числа центральних регіонів за результатами дослід�
ження можна віднести: м. Київ та Київську область, а та�
кож Дніпропетровську та Донецьку області. Одночасно не�
обхідно зауважити на тому, що центральність Київської
області зумовлена дифузійним впливом беззаперечного
економіко�географічного центру, яким є м. Київ. Центральні
регіони, як було вказано вище, дійсно, зосередили вагомий
економічний потенціал: 26,8% населення, 43,9% ВРП, 48,7%
вантажопотоків, 37,5% пасажиропотоків у державі. Водно�
час на високому рівні знаходяться і показники глобалізо�
ваності зазначених регіонів, які складають від загальнодер�
жавних: 57,5% експорту, 61,6% імпорту товарів, 73,8% пря�
мих іноземних інвестицій. Наявність мережевих форм орга�
нізації економічної діяльності можна констатувати віднос�
но м. Києва, але така оцінка, скоріше за все, пов'язана зі спе�
цифікою агломераційних факторів концентрації підпри�
ємств на обмеженій території. Велика кількість впровадже�
них прогресивних технологій дозволила Харківській області
отримати статус мережевого регіону. Дніпропетровська та
Донецька області характеризуються початковим станом
формування мережевих відносин.

До групи розвинутих регіонів віднесено: Одеську, Хар�
ківську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Полтавську об�
ласті, м. Севастополь, та АР Крим. Основні економічні по�
казники у цих регіонах знаходяться вище середньодержав�
ного рівня. В узагальненому результаті зазначені області
мають: 34,1% населення, 31,4% ВРП, 28,7% вантажопотоків,
26,3% пасажиропотоків. Середній рівень глобалізованості
з числа розвинутих регіонів мають тільки Одеська та Харк�
івська області, інші розвинуті регіони характеризуються як
такі, що орієнтовані на локальні ринки. Такий стан речей
пояснюється низьким рівнем експортно�імпортних опе�
рацій та інвестиційної привабливості для іноземних інвес�
торів. Так, середній регіональний коефіцієнт експорту то�
варів для Запорізької, Луганської, Львівської, Полтавської
областей, м. Севастополя, та АР Крим становить — 0,73, ко�
ефіцієнт іноземних інвестицій — 0,44. Враховуючи те, що
середній показник по країні визначений як 1, можна ствер�
джувати, що за наявності відносно розвиненої виробничої
бази, а у випадку з Львівською областю та АР Крим — пре�
красними рекреаційними можливостями, ці регіони не вклю�
чені у глобальні економічні процеси та перебувають у стані
закритих, локалізованих економічних систем.

Відносно розвитку мережевих відносин у розвинених
регіонах можна зробити висновок, що вони перебувають
на початковій стадії формування, що відповідає слабороз�
виненій мережевій групі, крім АР Крим, характер взаємоз�
в'язків економічних суб'єктів в якій є централізованим. Се�
редній регіональний коефіцієнт впровадження прогресив�
них технологій у Запорізькій, Луганській, Львівській, Пол�
тавській областях становить 0,85; коефіцієнт підприємств
підключених до мережі Інтернет — 0,67.

П'ятнадцять областей за результатами дослідження
було віднесено до групи периферійних. Показники їхньо�
го економічного розвитку, ступеня входження у глобаль�
не середовище та розвитку мережевих відносин є значно
нижчими за середній рівень. Так, при загальній частці на�

селення у 39,1%, господарськими комплексами перифер�
ійних регіонів виробляється: 24,7% ВРП, забезпечується
відповідно 22,6% та 36,2% вантажо� і пасажироперевезень.
Низький рівень індустріалізації зумовлює орієнтацію на
локальні ринки та відсутність мережевих відносин. Се�
редній регіональний коефіцієнт експорту товарів стано�
вить 0,28; коефіцієнт прямих іноземних інвестицій — 0,14;
коефіцієнт впровадження прогресивних технологій — 0,39;
коефіцієнт підприємств підключених до мережі Інтернет
— 0,29.

Периферійні регіони можна поділити на дві групи.
Перша група, регіони, показники яких близькі до середніх
по Україні до них відносяться: Вінницька, Житомирська,
Івано�Франківська, Миколаївська, Сумська, Тернопільсь�
ка, Хмельницька, Черкаська. Друга група — відсталі регі�
они, їх показники значно нижчі за середні по державі: Во�
линська, Закарпатська, Кіровоградська, Рівненська, Хер�
сонська, Чернівецька.

ВИСНОВКИ
Результати аналізу показників організації регіональ�

ного економічного простору вказують на загальний цент�
ралізований характер національного економічного про�
стору України. Його структура характеризується наявні�
стю потужного центру, який відіграє роль адміністратив�
ного, економічного, фінансового, інноваційного полюсу та
відсталої периферії. Розвинуті регіони знаходяться під
дифузійним впливом центру і поступово переходять на
більш високий рівень розвитку, підтягуючи за собою пе�
риферійні регіони першої групи. Відсутність індустріаль�
ної бази, фінансових можливостей для впровадження про�
гресивних технологій, низький рівень життя населення,
який спричиняє відтік людського капіталу, закріплюють
економічний стан відсталих периферійних регіонів на деп�
ресивному рівні.
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ВСТУП
Тіньову економіку зазвичай вважають явищем не�

гативним, таким, що спотворює економічну реальність
і шкодить іміджу держави. Однак, якщо розглянути
тіньову економіку не з позиції державної політики, а з
боку результатів функціонування ринку та можливос�
тей реалізації підприємницької ініціативи, можна дійти
цілком протилежних висновків. Наприклад, багато дос�
лідників вважають, що тіньова економіка має і позитивні
аспекти [5—7]. Основна думка цих досліджень зводить�
ся до того, що зменшення прибутковості певних видів
діяльності під дією тих чи інших чинників може спону�
кати підприємства до "переходу в тінь" з метою запобі�
гання знищенню. У такому разі функція тіньової еко�
номіки полягає у пом'якшенні впливу кризових явищ на
економіку, сприяючи збереженню певних видів бізнесу
[7, с. 10].

Враховуючи особливості суспільно�політичної ре�
альності в Україні та специфіку функціонування вітчиз�
няної економіки, такий погляд на речі, на нашу думку,
вкрай необхідний і потребує глибшого теоретичного ос�
мислення.

Тіньова економіка в Україні.
Тіньова економіка — це сфера вияву економічної

активності, спрямована на отримання доходів від
здійснення заборонених видів діяльності або на ухи�
лення від державного контролю та сплати податків
при здійсненні легальних видів економічної діяльності
[1, с. 637]. За оцінками різних експертів, в Україні ча�
стка тіньової економіки становить від 30% до 50% ВВП
[3; 4; 7; 8]. Однією з основних причин "тінізації" еко�
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номіки є високі податки та надзвичайно складна сис�
тема їх нарахування. Крім того, дослідники назива�
ють інші причини: по�перше, високий розмір нараху�
вань на заробітну плану (насамперед внески на загаль�
нообов'язкове державне пенсійне страхування) ство�
рює стимули для заниження офіційно сплаченої за�
робітної плати, що нівелює будь�який позитивний
вплив від низької ставки податку на доходи фізичних
осіб; по�друге, серйозні адміністративні перешкоди
часто створюють додатковий тягар для платників по�
датків і призводять до схем ухилення (включаючи ко�
рупцію); по�третє, платники податків часто мають
враження, що сплачені податки погано та неефектив�
но витрачаються державою, що тим самим створює
дозвільну культуру ухилення від сплати податків [2,
c. 3].

Вищеозначені причини призводять до того, що в
Україні в тіньовому секторі опиняється не тільки неле�
гальний бізнес (такий, що має кримінальний характер),
а й цілком легальні види діяльності. З позиції держави,
при здійсненні таких видів діяльності допускаються ад�
міністративні порушення, і вони є незаконними, однак,
з позиції суб'єктів підприємницької діяльності, можли�
востей формування їхнього добробуту, таку ситуацію
можна охарактеризувати як позитивну.

Спробуємо з'ясувати, в який же спосіб держава
впливає на результативність функціонування ринку та
формування вигод для його учасників. Однак, перш ніж
перейти до деталей, відзначимо, що для спрощення та
прозорості аналізу нам доцільно зробити наступні при�
пущення:

1) тіньова економіка як явище, котре намагається
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уникнути контролю держави, є стихійним проявом еко�
номічних законів і підпорядковується лише їхній об'єк�
тивній дії;

2) конкуренція на ринку є досконалою;
3) Результати функціонування ринку є важливими

лише для продавців і покупців — безпосередніх учас�
ників ринку.

Результати функціонування ринку
Базовими інструментами для вивчення результатів

функціонування ринку та визначення вигод учасників
ринку є два поняття — надлишок споживача та надли�
шок виробника. Ці інструменти дають можливість відпо�
вісти: "Чи є розміщення ресурсів, визначене ринком,
бажаним?", "Чи можна покращити економічні вигоди,
змінивши в певний спосіб дохід ринку?".

Для відповіді на ці питання необхідно спочатку виз�
начити, в який спосіб виміряти економічні вигоди сус�
пільства. Один із варіантів: додати надлишок спожива�
ча та виробника, сума яких визначатиме сумарний над�
лишок. Надлишок споживача — це надлишок вигоди, яку
отримує споживач від купівлі певного товару [12, с. 82;
15, с. 813], різниця між ціною, яку він готовий заплати�
ти, і реальною ринковою ціною. Інакше кажучи, надли�
шок споживача показує вигоду, яку отримують покупці
від участі у функціонуванні ринку. На рис. 1 зображено
криву попиту, яка показує оцінку споживачами кожної
наступної одиниці товару. Товари, вартість яких для
споживача є вищою за ціну, купують. Розмір надлишку
споживача показує площа під кривою попиту та над
ціною.

Надлишок виробника — це надлишок виручки від
продажу, який отримує виробник [12, с. 358; 15, с. 813],
різниця між мінімальною ціною, яку готовий запропо�
нувати виробник, і реальною ринковою ціною цього то�
вару. Тобто надлишок виробника показує вигоду, яку
отримують продавці. На рис. 2 розмір надлишку вироб�
ника показує площа над кривою пропозиції та під ціною.

Отже, природно використати сумарний надлишок,
як мірило економічних вигод суспільства.

Якщо розподіл ресурсів максимізує сумарний над�
лишок, можна говорити про те, що такий розподіл є
ефективним. Якщо розподіл не є ефективним, це засві�
дчує, що деякі здобутки від торгівлі між продавцями і
покупцями були втраченими. Наприклад, розподіл є
неефективним, якщо виробник виробляє товар не з най�
меншими витратами, тому переміщення виробництва від
виробника з високими витратами до виробника з низь�
кими витратами зменшуватиме загальні витрати про�
давців, а отже, збільшуватиме сумарний надлишок. Від�
повідно розподіл є неефективним, якщо товар спожи�
вають покупці, оцінка яких є найнижчою, тому пере�
міщення споживання від покупців із низькою оцінкою
товару до покупців із високою оцінкою товару збільшу�
ватиме сумарний надлишок.

Підсумовуючи, розуміємо, що:
— вільний ринок розміщує пропозицію товарів для

тих покупців, оцінка яких є найвищою, відповідно до
їхнього бажання купувати;

— вільний ринок розміщує потребу товарів для тих
продавців, котрі можуть виробити їх за найменших вит�
рат.

Відповідно до виробленої та проданої кількості то�
вару за ринкової рівноваги неможливо підвищити еко�
номічні вигоди зміною розміщення споживання серед
покупців та зміною розміщення виробництва серед про�
давців.

Однак, чи можливо підвищити економічні вигоди
збільшенням чи зменшенням кількості товару? Відповідь
— "ні", оскільки вільний ринок виробляє таку кількість
товару, яка максимізує суму надлишку споживача та
надлишку виробника. Вільний ринок робить суму над�
лишків споживача і виробника настільки великою, на�
скільки це можливо. Інакше кажучи, результат роботи
ринку за досягнення рівноваги — це ефективне розмі�
щення ресурсів.

Спробуємо тепер розібратись, у який же спосіб
змінюються результати функціонування ринку, коли в
його роботу втручається держава.

Вплив держави та "мертві втрати".
Держава потребує значних коштів для реалізації

суспільних проектів (будівництво доріг і шкіл, органі�
зація поштових перевезень і т. п.), утримання адмініст�
рації президента та величезної кількості народних об�
ранців. Тому основною і безпосередньою формою впли�
ву держави на економіку є її податкова політика.

Коли держава вводить податок з метою наповнення
бюджету, таке втручання має істотний влив на попит і
пропозицію на ринку. Простіше кажучи, після введен�
ня податку ціна на ринку для покупців зростає, тобто
вони змушені віддавати більше коштів за той самий то�
вар або послугу, а для продавців зменшується, тобто
продавці отримують менше коштів після втручання дер�
жави. У підсумку покупці й продавці розділяють подат�
ковий тягар незалежно від того, на кого він покладений
[11, с. 160].

Рис. 3 зображує діаграму попиту і пропозиції на
ринку та ілюструє ці ефекти; ключові зони позначено
літерами від А до F. Для спрощення на рисунку не пока�
зано зміщення кривих, однак зауважимо, що одна з кри�
вих повинна зміщуватись, що залежить від того, на кого
покладено податок. Важливим для нашого аналізу є те,
що податок створюює певну прогалину між ціною, що
платять покупці, та ціною, яку отримують продавці.
Через таку податкову прогалину кількість проданого

Рис. 1. Надлишок споживача*

* Джерело: [12, c. 83].

Рис. 2. Надлишок виробника*

* Джерело: [12, c. 358].
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падає нижче рівня, якого можна було б досягти без по�
датку. Тобто податок на продукт зменшує розміри рин�
ку цього продукту.

Для того, щоб виміряти здобутки та втрати від опо�
даткування продукту, ми повинні врахувати вплив по�
датку на покупців, продавців та державу. Вигода по�
купців — це надлишок споживача, вигода продавців —
це надлишок виробника, вигода держави — це надхо�
дження, які вона отримує після введення податку. На
рис. 3 податкові надходження держави відображено сег�
ментами B і D.

Щоб побачити, як саме податок впливає на загальні
економічні вигоди суспільства, розглянемо економічні
вигоди до введення податку. Без податку ціна та
кількість знаходяться на перетині кривих попиту та про�
позиції (P

1
,Q

1
). Оскільки крива попиту відображає ба�

жання покупців купувати товар, надлишок покупця —
це зона між кривою попиту та ціною: A+B+C. Подібним
чином, оскільки крива пропозиції відображає кошти
продавця, надлишок продавця — це зона між кривою
пропозиції та ціною: D+E+F. Якщо немає податку, до�
ходи від оподаткування відсутні.

Сумарний надлишок — це сума надлишків покупця і
продавця: A+B+C+D+E+F. Інакше кажучи, сумарний
надлишок — це зона між кривими попиту та пропозиції
аж до точки рівноваги.

Тепер розглянемо економічну вигоду після того, як
введено податок. Ціна, яку платать покупці, зростає від
P

1
 до P

b
 (price for buyers), отже, надлишок споживача

тепер утворює лише зона А (зона під кривою попиту та
над ціною покупця). Ціна, яку отримують продавці, спа�
дає від P

1
 до P

s
 (price for sellers), отже, надлишок про�

давця тепер утворює лише зона F (зона над кривою про�
позиції та під ціною продавця). Кількість, що продаєть�
ся, зменшується до Q

2
, надходження держави утворююь

зони B+D.
Загальний надлишок таким чином становить суму

надлишків покупця та продавця і надходжень до держ�
бюджету: A+B+D+F.

Тепер ми можемо побачити ефект від оподаткуван�
ня, порівнявши економічні вигоди до і після введення
податку. Податок зменшує надлишок споживача на зони
B+C, а надлишок продавця — на зони D+E. Податкові
надходження становлять зони B+D. Покупці й продавці
стають біднішими, держава — заможнішою.

Зміна загального добробуту полягає не лише в зміні
надлишку споживача (зменшення), надлишку продавця
(зменшення) та зміні податкових надходжень (збільшен�
ня). Якщо об'єднати ці три частини, бачимо, що загаль�
на економічна вигода від функціонування ринку змен�
шилася на зони C+E. Отже, втрати для продавців і по�
купців перевищують надходження, які отримує уряд.
Зменшення загального надлишку, яке є результатом
введення податку (або іншої урядової політики) і яке
деформує виробіток ринку, утворює "мертві втрати".
Зони C+E відображають розміри цих втрат.

Ми вже відзначали, що ринок розміщує ресурси
ефективно, тобто рівновага попиту і пропозиції макси�
мізує загальний надлишок покупців і продавців на рин�
ку. Коли податок збільшує ціну для покупців та змен�
шує для продавців, він спонукає покупців менше спо�
живати, а продавців — менше виробляти, ніж за відсут�
ності оподаткування. Оскільки покупці та продавці ви�
мушені реагувати на таке спонукання, розмір ринку
зменшується до рівня, нижчого за оптимум (від Q

1
 до

Q
2
). Податки створюють негативний стимул, вони є при�

чиною того, що ринок розміщує ресурси неефективно.
"Мертві втрати" і тіньова економіка.
Тепер спробуємо застосувати вищеозначену мето�

дику і проаналізувати економічні вигоди на ринку в умо�
вах тіньової економіки. Оскільки держава створює не�
гативний стимул для покупців і продавців, то в них за�
лишається дві можливості — покинути ринок і втрати�
ти можливі прибутки або "вийти в тінь". У цьому випад�

ку вони ризикують, однак можуть заробляти гроші та
реалізовувати особисті амбіції. Дилема при цьому є дуже
простою — якщо очікувана вигода є більшою, ніж ри�
зик, то "вихід у тінь" є доцільним.

"Вихід у тінь" означає, що підприємці не змінюють
сутності своєї діяльності, яка полягає у виготовленні та
доставці на ринок товарів або послуг, а лише змінюють
її офіційне спрямування, тобто ігнорують втручання
держави. У такій ситуації ринок керується лише зако�
нами економічними, а не суспільними, і тому може роз�
міщувати ресурси ефективно. Інакше кажучи, здійснен�
ня підприємницької діяльності "в тіні" значною мірою
зменшує "мертві втрати", а в ідеальному випадку при�
зводить до їх повної відсутності.

Та це не єдиний можливий висновок, бо введення
податку призводить до зміни ціни і для продавця, і для
покупця. Тобто реально в економіці може існувати дві
ціни — ціна на офіційному ринку, ринку, де продавці й
покупці сплачують податок, і ціна на ринку неофіційно�
му, де продавці й покупці здійснюють свою діяльність
"в тіні", взагалі не сплачуючи податків. Ціна на нео�
фіційному ринку за законами економіки повинна набли�
жатися до "ефективної" ціни, тобто ціни, яка формуєть�
ся за ефективного розміщення ресурсів на ринку і яка є
нижчою від ціни, що формується на ринку, де введено
податок. Тобто ціна на "тіньовому" ринку повинна була
б бути нижчою ніж на ринку офіційному.

Така ситуація знову створює певну цінову прогали�
ну, однак тепер ця прогалина не зменшує надлишок спо�
живача і надлишок виробника, а, навпаки, збільшує його,
оскільки логічним видається, що тіньові підприємці по�
слуговуватимуться у своїй діяльності вищою ціною, але
аж ніяк не нижчою.

На рис. 4 показано, як тіньовий ринок може збільши�
ти свої економічні вигоди. Оскільки ні покупці, ні про�
давці не платять податку на тіньовому ринку, ринок зно�
ву повертається до свого початкового стану, тобто су�
марний надлишок, який є мірилом економічних вигод,
— це зона між кривими попиту та пропозиції аж до точ�
ки рівноваги: A+B+C+D+E+F. Більше того, прогалина
між ціною на офіційному і неофіційному ринках ство�
рює резерв надлишку. Для покупців цей резерв вимі�
рюється відрізком XZ, а для продавців — відрізком YZ.
Природньо допустити, що ці резерви можуть бути реа�
лізовані на ринку, тобто продавці можуть збільшити
розмір пропозиції на довжину відрізка ZY

1
 (відрізок ZY

1
дорівнює відрізку YZ), а покупці — розмір попиту — на
довжину відрізка ZX

1
 (відрізок ZX

1
 дорівнює відрізку

XZ). В результаті такого збільшення утворюється но�
вий сегмент, позначений на рис. 4 буквою G. Сегмент G
показує розмір додаткового сумарного надлишку, який
може виникнути на ринку в умовах тіньової економіки.
Оскільки відрізки XZ та ZX

1
, а також відрізки YZ та ZY

1

Рис. 3. Вплив податку на розподіл економічних вигод*

* Джерело: [11, c. 162].
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є рівними, площа сегмента G дорівнює сумі площ сег�
ментів C та E, тобто розміру "мертвих втрат" на офіцій�
ному ринку.

ВИСНОВКИ
Із проведеного нами аналізу можемо зробити кілька

важливих висновків:
— тіньова економіка запобігає виникненню "мерт�

вих втрат";
— існування цінової прогалини між офіційним та

неофіційним ринком збільшує сумарний надлишок, при�
водячи до зростання економічних вигод учасників рин�
ку;

— розмір додаткового сумарного надлишку дорів�
нює розміру "мертвих втрат", які виникли б за умови
офіційного здійснення підприємницької діяльності.

Зазначені висновки, однак, потребують деяких ко�
ментарів. По�перше, здійснюючи аналіз, ми припусти�
ли, що в тіньовій економіці ринок керується лише за�
конами економічними, а не суспільними, відтак, може
розміщувати ресурси ефективно, однак у реальному
житті вплив суспільства може бути досить істотним, а
"вихід у тінь" не безкоштовним для підприємців. Ці
кошти можуть набувати як форми дійсних грошових
витрат — хабарі податківцям, міліціонерам та іншим
наглядовим державним органам або штрафи за
здійснення неофіційної підприємницької діяльності,
так і існувати у формі морального тиску на свідомість
підприємців — життя у постійному страху про май�
бутнє свого бізнесу.

По�друге, ми припустили, що на ринках існує дос�
конала конкуренція. Однак у реальному світі конку�
ренція дуже часто є далекою від досконалості, що
може бути причиною того, що ринки є неефективни�
ми. В цьому контексті доцільно відзначити, що подат�
ки є лише однією з причин виникнення "мертвих
втрат". Держава може встановлювати неофіційні
"правила гри" в конкурентному середовищі, коли
"свої" мають кращі стартові умови ведення бізнесу,
ніж решта громадян.

Третє наше припущення стосувалося того, що ви�
робіток ринку має значення лише для покупців і про�
давців на ринку. Однак у реальному світі рішення по�
купців і продавців на ринку інколи впливають на лю�
дей, які не є учасниками ринку взагалі. Забруднення
навколишнього середовища є класичним прикладом
виробітку ринку, який впливає на людей, що не є на
ринку. Через такі побічні ефекти економічні вигоди для
учасників ринку залежать не тільки від вартості това�
ру або послуги для покупців, а і від витрат для про�
давців.

Загальний висновок дослідження полягає в тому,
що тіньова економіка є засобом уникнення (принаймі
часткового) "мертвих втрат" та джерелом підвищення
економічних вигод і добробуту громадян у ситуації,
коли держава про них не дбає. Очевидно, що держава
не повинна припиняти ділову активність, спрямовану
на зростання добробуту її громадян, а радше держав�
ним мужам варто замислитись, як розподілити цей доб�
робут на все суспільство. Цивілізованими інструмен�
тами такого розподілу є зменшення податкового тис�
ку, спрощення системи нарахування податків та зако�
нодавче забезпечення чесних і прозорих умов ведення
бізнесу.
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ВСТУП
У даний час в економічній теорії й на практиці існує

кілька різних методичних рекомендацій, які включають
широкий спектр показників, що дозволяють оцінити
фінансовий стан підприємства. Більшість науковців ан�
тикризове управління та оцінку рівня кризових явищ
асоціюють саме з поняттям фінансового стану підприє�
мства.

Помітно, що, використовуючи ті чи інші методики
оцінки, можна одержати протилежні судження про
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

ЛАТЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто методику оцінки латентних процесів підприємств.

The main purpose of this article is to research the method of estimation of latent processes of enterprises.

рівень кризового стану на підприємстві і можливості
його банкрутства. Широка розмаїтість фінансових по�
казників діяльності підприємства робить актуальною
проблему вибору найбільш ефективних з них з метою
прийняття обгрунтованих рішень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування методики оцінки латен�

тних процесів та явищ машинобудівних підприємств.
Методика заснована на методі аналізу ієрархій та

має наступні характеристики: враховує дина�
міку розвитку показників (темпи зростання,
приросту); враховує тенденції розвитку ма�
шинобудівних підприємств галузі (країни,
регіону, міста); показники в методиці взає�
мопов'язані та взаємозалежні, а також ма�
ють відповідних пріоритет (вагомість); дає
можливість поєднати кількісну та якісну оц�
інку показників, при цьому поєднання не
впливає на кінцеві результати та точність ме�
тодики.

РЕЗУЛЬТАТИ
Найбільш вдалою моделлю оцінки латент�

них процесів на машинобудівних підприєм�
ствах є модель І. Романе та Ж. Франшона.

Матриця фінансових стратегій дозволяє
фінансовому менеджерові вирішити більшість
з тих питань, що були поставлені вище (у зв'яз�

ку з досягненням РФГД оптимальної
величини).

Квадранти 4, 8, 5 пов'язані зі ство�
ренням ліквідних засобів підприєм�
ством (деякий надлишок оборотних
коштів). Квадранти 7, 6, 9 пов'язані зі
споживанням ліквідних засобів під�
приємством (дефіцит оборотних кош�
тів).

По горизонталі РФД пов'язаний з
ростом запозичення засобів підприєм�
ством. Ми йдемо від негативного зна�
чення РФД до позитивного.

По вертикалі РГД пов'язаний з ре�
алізацією фірмою інвестиційного про�
екту (масоване інвестування засобів).
Тільки цим можна пояснити перехід від
позитивного РГД (прекрасна мож�

РФД 
РХД 

0<РФД  
Торможение 

0≈РФД  
Стабилизация 

0>РФД  
Развитие 

0>РХД  
Замедленный 
режим роста 

0≈РФХД  
«Отец семейства» 
1 

0>РФХД  
 «Рантье» 
4 

0>>РФХД  
«Материнское 
общество» 
6 

0≈РХД  
Оптимальный 
режим роста 

0<РФХД  
«Эпизодический 
дефицит» 
7 

0≈РФХД  
«Устойчивое 
равновесие» 
2 

0>РФХД  
«Атака» 
 
5 

0<РХД  
Форсированный 
режим роста 

0<<РФХД  
«Кризис» 
9 

0<РФХД  
«Дилемма» 
8 

0≈РФХД  
«Неустойчивое 
равновесие» 
3 

Таблиця 1. Матриця фінансових стратегій ФраншонаDРомане

РФД 
РХД 

0<РФД  
Торможение 

0≈РФД  
Стабилизация 

0>РФД  
Развитие 

0>РХД  
Замедленный 
режим роста 

- 2007, 2012р.  ВАТ 
"Рефма"; 
- 2009р. ПАТ "МЗТГ"; 
- 2008, 2010 р. ПАТ 
"Мелком" ; 
 

- 

- 2008, 2009, 2011 рр. ВАТ 
"Рефма"; 
- 2007,2008,2010,2011рр. 
ПАТ "МЗТГ"; 
- 2007,2009,2011рр. ПАТ 
"Мелком" ; 

0≈РХД  
Оптимальный 
режим роста 

- - - 

0<РХД  
Форсированный 
режим роста 

- - - 

Таблиця 2. Розташування машинобудівних підприємств у матриці
ФраншонаDРомане
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ливість почати реалізацію інвестиційного проекту) до
негативного РГД (ситуація значного інвестиційного
вкладення засобів).

Розраховані результати фінансово�господарської
діяльності наведені в табл. 3

Відповідно до розрахунків можна визначити, в яко�
му квадраті матриці опиниться кожне машинобудівне
підприємство.

Розташування машинобудівних підприємств у мат�
риці Франшона�Романе наведено в табл. 2.

Всі результати розрахунків машинобудівні підпри�
ємства розташовані у двох квадратах.

Перший квадрат — повільний режим росту та галь�
мування, відповідно до розрахунків:

— 2007 р., 2012 р. ВАТ "Рефма";
— 2009 р. ПАТ "МЗТГ";
— 2008 р., 2010 р. ПАТ "Мелком".
Цей квадрат свідчить про:
— брак чистих активів для фінансування діяльності

машинобудівних підприємств;

Таблиця 3. Результати розрахунку матриці ФраншонаDРомане

Таблиця 4. Факторна модель фінансової підтримки Шеремета А.Д. та Сайфулина Р.С. 5
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— скорочення обсягів інвестування;
— нарощування обсягів позикових коштів;
— зростання дебіторської заборгованості.
Шостий квадрат — повільний режим росту — роз�

виток, відповідно до розрахунків:
— 2008 р., 2009 р., 2011 рр. ВАТ "Рефма";
— 2007 р., 2008 р., 2010 р., 2011р. ПАТ "МЗТГ";
— 2007р., 2009р., 2011 р. ПАТ "Мелком".
Цей квадрат свідчить про:
— дефіцит оборотних коштів;
— зростання позикових коштів у зв'язку з браком

власних;
— маса прибутку спрямовується на розвиток вироб�

ництва, дивіденди практично не виплачуються.
Основні негативні сторони матричної моделі Фран�

шона�Романе наступні:
— розмиті результати та пропозиції матриці. За ре�

зультатами розрахунку неможливо дати точну адекват�
ну оцінку існуючим кризовим та латентним процесам на
машинобудівному підприємстві;

— чотири квадрати результатів матриці, які мають
відповідні стратегії розвитку, є недостатніми для фор�
мування управлінських рішень та оцінки відповідного
кризового стану;

— матриця враховує тільки фінансові показники та
результати фінансових звітів, не чіпає трудового потен�
ціалу, сфери збуту, виробництва, сучасних інновацій.

Наступна модель, яка може бути використана для
оцінки латентності кризових явищ, факторна модель
фінансової підтримки Шеремета А.Д. та Сайфулина Р.С.

Розрахована модель наведена в табл. 4

У даному випадку модель Шеремета А.Д. та Сайфу�
лина Р.С. фактично являє собою залежність між чис�
тою рентабельністю власного капіталу та показників:
рентабельності продаж, рентабельності активів та
відношення активів до власного капіталу.

Недоліками даної моделі є:
— автори вважають, що господарський стан маши�

нобудівних підприємств можна оцінити за допомогою
одного індикатора — рентабельності власного капіталу;

— показники, які використовуються в моделі, ма�
ють характер фінансової сфери та не враховують біль�
шість соціально�економічних процесів, які відбувають�
ся на машинобудівних підприємствах;

— факторна модель виявляє ступінь впливу існую�
чих показників на результативний. Більшість латентних
процесів модель практично не виявляє.

Для оцінки фази розбалансованості можна викори�
стовувати також наступні моделі:

— модель фірми Дюпон;
— модель рівноваги Тимчишин І.Є.
— модель рівноваги Терлецькі Ю.О., Ластавчук С.О.,

Лей Т.К.
У більшості науково�періодичних видань для оцінки

фази розбалансованості пропонують застосовувати
модель Дюпона.

Історія використання моделі розпочинається у 1919
р. і пов'язана з іменем Ф.Б. Брауна — фінансового аналі�
тика, а пізніше фінансового директора і вионавчаого ди�
ректора компанії "Дюпон". До цього часу широкого прак�
тичного застосування набули показники рентабельності
продажів і оборотності активів. Але вони використову�
вались ізольовано і не враховували фатори виробництва
і структуру капіталу підприємства. Запропонована Бра�
ном модель вперше пов'язувала кілька показників, що
наводились у вигляді трикутної структури.

У подальшому ця модель була модифікована таким
чином, що в якості результуючого показника став ви�
користовуватись коефіцієнт рентабельності власного
капіталу, а факторами, вплив яких аналізувався, висту�
пали параметри, що характеризують стан операційної
та фінансової діяльності підприємства. Тобто еліміну�
вання починалось зі стандартної формули рентабель�
ності власного капіталу:

де ROE — коефіцієнт рентабельності власного кап�
італу;

NP — чистий прибуток;
 E — середньорічна вартість власного капіталу.

Таблиця 5. Розрахунок моделі Дюпона (модель рентабельності власного капіталу)

Розраховано на основі  [1, 4].

Таблиця 6. Розрахунок впливу факторів на
рентабельність капіталу
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Чисельник та знаменник виразу перемножува�
ли із середньорічною вартістю активів підприєм�
ства.

де А — середньорічна вартість активів.
Після цього було виділено два фактори, які вплива�

ють на рентабельність власного капіталу:

 .

У першому з цих факторів — коефіцієнті рентабель�
ності активів — перемножували чисельник та знамен�
ник на виручку від реалізації:

,

SAL — виручка від реалізації.
Вираз становив мультиплікативну факторну модель

рентабельності власного капіталу, що може бути запи�
сана наступним чином:

 ,
де ROS — коефіцієнт рентабельності продажів, роз�

раховується за наступною формулою:

,

ТАТ — коефіцієнт оборотності активів, розрахо�
вується за формулою:

 

EM — мультиплікатор власного капіталу;

 .

У розрахунках моделі Дюпона доцільно використо�
вувати вартість чистих активів.

Відповідно оборотність буде розраховуватись:

 .

Якщо використовувати чисті активи, то мульти�
плікатор власного капіталу буде дорівнювати:

 .

Виходячи з цього, модель рентабельності власного
капіталу буде дорівнювати:

.
Практична адаптація моделі Дюпона наведена в табл. 5.

Рис. 1. Методики оцінки латентності процесів

Етап 1. Визначення показників, які дають 
можливість оцінити фазу латентності 

Етап 2. Формування постпрогнозних даних.  
- формування та аналіз даних за останні 5—10 років; 
- визначення за кожним показником динаміку 
зростання 

Етап 3. Виділення показників, які мають позитивну 
тенденцію при зростанні, та показників, які мають 

позитивну тенденцію при зменшенні 

Етап 4. Визначення максимального та мінімального 
показника та інтервалу. Групування на 9 груп 
пріоритетності та присвоєння відповідного балу 

кожному темпу зростання показника 

Етап 5. Застосування методу аналізу ієрархій для 
знаходження інтегрального показника оцінки фази 

латентності кризових явищ 

Таблиця 7. Модель рівноваги Терлецькі Ю.О., Ластавчук С.О., Лей Т.К. 2
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Розрахунок впливу факторів на рентабельність влас�
ного капіталу наведен в табл. 6.

Відповідно на основі факторної моделі Дюпона
можна простежити зміну фінансового потенціалу ви�
робничо�господарської діяльності підприємств.

Розглянемо для прикладу машинобудівне підпри�
ємство ВАТ "Рефма".

Показник ROE зменшився 0,13 пункти:
— зменшення показника ROS на 0,241, призвело до

зменшення ROE на 0,263 пункти;
— зменшення показника NAT на 1,418 призвело до

позитивного збільшення ROE на 0,09 пункти;
— зменшення показника EM збільшило ROE на 0,042

пункти.
Розглянемо модель рівноваги Терлецькі Ю.О., Лас�

тавчук С.О., Лей Т.К.
Методика невдала, бо має ряд недоліків:
— для оцінки розбалансованості використовується

мізерна кількість показників;
— якщо застосовувати модель на практиці для

вітчизняних машинобудівних підприємств, то практич�
но всі вони знаходяться в розбалансованому стані.

Усі науковці наголошують на тому, що кризовий стан
вимагає прийняття негайних якісно нових рішень. Вони
згодні, що підприємству потрібний механізм прогнозуван�
ня та швидкого реагування на подію "настання кризи". На
жаль, в роботах перелічених науковців не представлений
необхідний організаційний та математичний апарат, що доз�
воляє описувати процеси, що відбуваються в економіці та
на підприємстві, за допомогою яких можна прогнозувати
майбутні кризи. На основі всього вищезазначеного авто�
ром була поставлена мета — побудувати алгоритм визна�
чення істинності і сумарної сили сигналів про наявність ла�
тентної кризи, що дозволить виявити її на ранній стадії.

На наш погляд, для виявлення латентних процесів
необхідна методика, яка, на відмінну від інших різних
методик (оцінки кризи, стратегій розвитку в кризових
умовах), повинна:

— враховувати динаміку розвитку показників (тем�
пи зростання, приросту);

— враховувати тенденції розвитку машинобудівних
підприємств галузі (країни, регіону, міста);

— показники в методиці повинні бути взаємопов'я�
зані та взаємозалежні, а також мати відповідних пріо�
ритет (вагомість);

— методика повинна дати можливість поєднати
кількісну та якісну оцінку показників, при цьому по�
єднання не повинне вплинути на кінцеві результати та
точність методики.

Етапи розробленої методики оцінки латентності
процесів наведені на рис. 1.

 Результати розрахунків: коефіцієн�
ти порівняння підприємств, питома вага
критеріїв машинобудівних підприємств,
інтегральний показник оцінки процесів
латентності наведені в табл. 8.

Для визначення максимального та
мінімального показника було викорис�
тано наступні правила:

— розрахувавши інтегральний по�
казник латентності, при якому одне
підприємство має абсолютну перевагу в
порівнянні з іншими, то отримаємо ко�
ефіцієнт — 0,82;

— розрахувавши інтегральний по�
казник латентності, при якому одне
підприємство практично не має розвит�
ку, а інші на піку розвитку, отримаємо
значення — 0,05

— розрахувавши інтегральний по�
казник латентності, при якому всі під�
приємства не мають розвитку, отримає�
мо значення — 0,33.

Таким чином, розбивши відповідно до
максимального та мінімального показника інтегрального
значення латентності на групи, отримаємо наступне:

— 0,05 — 0,243 — кризові процеси та явища, які роз�
виваються;

— 0,243—0,436 — розбалансованість та повільний
розвиток;

— 0,436—0,629 — спад та латентні процеси;
— 0,629—0,82 — фаза розвитку підприємства.
Виходячи з наших розрахунків, отримали такі ре�

зультати:
— машинобудівне підприємство ВАТ "Рефма" та

ПАТ "МЗТГ" знаходяться у групі розбалансованості та
повільного розвитку;

— машинобудівне підприємство ПАТ "Мелком" має
скриті (латентні) процеси, які заважають розвитку та
нормальному функціонуванню.

ВИСНОВКИ
У статті запропонована методика виявлення латен�

тних процесів на машинобудівних підприємствах.
Основні позитивні сторони методики: врахування

показників внутрішнього та зовнішнього середовища,
використання методу ієрархій для розрахунку.

Методика дає можливість визначити наступні групи
латентності: група кризових процесів та явищ, які розви�
ваються; група розбалансованості та повільного розвит�
ку; група спаду та латентних процесів, група розвитку.
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Коефіцієнти порівняння підприємств 
Підприємства Кз1 Кз2 Кз3 Кз4 Кз5 Кз6 

ВАТ "Рефма" 0,29 0,33 0,08 0,47 0,6 0,33
ПАТ "МЗТГ" 0,43 0,33 0,23 0,05 0,33 0,33
ПАТ "Мелком" 0,29 0,33 0,69 0,47 0,05 0,33
Питома вага критеріїв машинобудівних підприємств 
Підприємства       
ВАТ "Рефма" 0,171 0,257 0,029 0,257 0,257 0,029 
ПАТ "МЗТГ" 0,321 0,321 0,107 0,036 0,179 0,036 
ПАТ "Мелком" 0,171 0,257 0,257 0,257 0,029 0,029 
Розрахунок інтегрального показника 
ВАТ "Рефма" 0,050 0,085 0,002 0,121 0,154 0,009 
ПАТ "МЗТГ" 0,138 0,106 0,025 0,002 0,059 0,012 
ПАТ "Мелком" 0,050 0,085 0,177 0,121 0,001 0,009 
       
ВАТ "Рефма" 0,421   
ПАТ "МЗТГ" 0,341   
ПАТ "Мелком" 0,444      

Таблиця 13. Результати розрахунків: коефіцієнти порівняння підприємств,
питома вага критеріїв машинобудівних підприємств, інтегральний

показник оцінки процесів латентності
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ВСТУП
Основні причини, які призвели до економічного

відставання України, значною мірою пов'язані з об'єк�
тивними факторами.

Розпад СРСР призвів до руйнування єдиного інтег�
рованого народногосподарського комплексу (єдиного
економічного простору), в результаті якого перед не�
залежною державою постала проблема формування
особливої економічної системи. Україна отримала в
спадщину вкрай деформовані виробничо�технологічні
структури, які в більшості випадків характеризувалися
надмірно високою часткою військово�промислового
виробництва, важкого і середнього машинобудування в
структурі промисловості.

Структурно�технологічні зрушення в економіці
країни значною мірою відбувалися стихійно, під впли�
вом поточних макроекономічних конкурентних переваг.
Не було враховано, що багаторівнева радянська еконо�
міка, яка характеризувалася технологічною неоднорід�
ністю, не могла бути реформована на базі цін ринкової
рівноваги, а потребувала поетапного пристосування до
ринкових регуляторів, активної політики з боку держа�
ви. В результаті сталися негативні зміни в структурі еко�
номіки країни, які потягли за собою значні міжгалузеві
перекоси, що свідчать про деіндустріалізацію виробниц�
тва.

Відбулась свого роду перебудова "навпаки", в бік
домінування низькотехнологічних енергоємних галузей.

Гіпертрофовано виросла доля паливно�енергетич�
них галузей при різкому зниженні обсягів машинобу�
дування, питома вага яких в промисловому секторі еко�
номіки скоротилася в 1,5—2 рази [1].

Україна зіткнулася зі значними труднощами
підтримки на плаву гігантів машинобудівного комплек�
су, електроніки, працюючих на військові замовлення.
Надії на застосування нових технологій, запозичених з
військового виробництва, не виправдались.

УДК 65.012.123

ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

ЗА ДОПОМОГОЮ PPSFM>АНАЛІЗУ

О. О. Шапурова,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи,
економіко<гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

У статті розглянуто оцінку сучасних механізмів господарювання за допомогою ppsfm>аналізу.

The main purpose of this article is to research the assessment of current mechanisms of management by

ppsfm>аnalysis.

Інтелектуальна власність військово�промислового
комплексу, яка мала стратегічне значення для всієї про�
мисловості, залишилась закритою.

Українська промисловість набула чітко виражених
рис анклавності, коли окремі, раніше пов'язані між со�
бою підприємства і навіть цілі сектори економіки діють
автономно, орієнтуючись переважно на внутрішній ри�
нок.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянуті підходи до оцінювання впливу факторів

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан вироб�
ничо�господарської діяльності машинобудівних
підприємств кількісно не відображають рівня впливу того
чи іншого фактора й не дають змоги формувати систему
заходів для запобігання негативному впливу зазначених
явищ та зупинення їх подальшого розвитку.

Методика оцінки впливу факторів повинна відобра�
жати кількісну оцінку та оцінювати пріоритетність кож�
ної сфери відповідно до результатів розрахунку.

Нами розроблено нову методику оцінки впливу зов�
нішнього середовища на стан виробничо�господарської
діяльності машинобудівних підприємств — PPSFM�
аналіз. Методика заснована на сучасних методах: метод
багатомірного шкалування, метод експертних оцінок,
метод АВС�аналізу.

Методика дає можливість: базуватись на експерт�
ному значенні, але в кінцевому результаті мати кількісну
оцінки впливу; враховувати не тільки вплив окремих
факторів на стан виробничо�господарської діяльності,
а й взаємозалежність кожного фактора один від одно�
го; встановлювати пріоритетність факторів (використо�
вуючи АВС�аналіз);

РЕЗУЛЬТАТИ
Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до

системи управління підприємствами. Необхідним стає
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більш швидке реагування на зміну господарської ситу�
ації з метою підтримки стійкого фінансового стану й
постійного вдосконалення виробництва відповідно до
змін кон'юнктури ринку.

Непостійність ринкової ситуації зумовила не�
обхідність ефективно використовувати наявні в розпо�
рядженні машинобудівних підприємств внутрішні ресур�
си, з одного боку; з іншого — вчасно реагувати на

зовнішні умови, що змінюються (стан галузі, пол�
ітика держави, стан інноваційного розвитку,
рівень інвестування, відносини з постачальника�
ми і споживачами).

Отже, на практиці зростає значення комп�
лексного дослідження виробничо�господарсь�
кої діяльності, її внутрішніх та зовнішніх ас�
пектів.

Дослідження внутрішніх і зовнішніх аспектів
діяльності машинобудівних підприємств на основі
фактичної інформації дасть кількісну і якісну ха�
рактеристику змін, що відбулися на машинобуді�
вних підприємствах.

З його допомогою можна формувати варіан�
ти управлінських рішень, які спрямовані на відвер�
нення причин негативних відхилень і створення
сприятливих умов для розвитку прогресивних
явищ. Розкриваються невикористані можливості,
реалізація яких дозволяє або прискорити розви�
ток машинобудівного підприємства в цілому, або
перевести його на більш ефективний режим фун�
кціонування.

Запропонований PPSFM�аналіз дає мож�
ливість виявити перелік факторів впливу зовніш�
нього середовища на виробничо�господарську
діяльність машинобудівного підприємства та оц�
інити їх кількісний вплив у вигляді відсоткового
значення.

Методика базується на експертному значенні, але в
кінцевому результаті має кількісну оцінку впливу; вра�
ховує не тільки вплив окремих факторів на стан вироб�
ничо�господарської діяльності, а й взаємозалежність
кожного фактора один від одного; встановлює пріори�
тетність факторів.

Етапи методики оцінки впливу зовнішнього середо�
вища на стан виробничо — господарської діяльності ма�

Рис. 1. Етапи PPSFMDаналізу

Рис. 2. PESTDаналіз
  Сформовано на основі наступних джерел:  [1—5].
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шинобудівних підприємств — PPSFM�аналіз наведено
на рис. 1.

Для більш детального аналізу вагомості факторів
впливу на функціонування машинобудівних підприємств
доцільно використовувати PPSFM�аналіз, який можна
представити наступним чином:

— (P) (production) — "виробництво".
— (P) personnel — "персонал".
— (S) supply — "постачання".
— (F) finances — "фінанси".
— (M)marketing — "збут"
Основні етапи методу PPSFM�аналізу можна пред�

ставити наступним чином:
— Етап 1. Обрання об'єкта дослідження. Об'єктом

дослідження може бути машинобудівне підприємство,
група машинобудівних підприємств відповідного міста,
група машинобудівних підприємств регіону, група ма�
шинобудівних підприємств галузі (підгалузі).

— Етап 2. Обрання групи експертів з числа провідних
фахівців об'єкта дослідження (машинобудівних підпри�

ємств).
— Етап 3. Формування пе�

реліку зовнішніх факторів з
проведеного аналізу (PEST�
аналіз та SWOT �аналіз).

— Етап 4. Розрахунок час�
тки експертів (опитаних), яка
припадає на кожен фактор.

— Етап 5. Обрання систе�
ми шкалування.

— Етап 6. Розрахунок від�
носної важливості факторів.

— Етап 7. Побудова мат�
риці парних порівнянь для оц�
інювання відносної ваги ха�
рактерних причин зниження
ефективності виробничо�гос�
подарської діяльності маши�
нобудівних підприємств.

— Етап 8. Розрахунок від�
соткового впливу факторів.

— Етап 9. Розподіл фак�
торів за пріоритетністю на ос�
нові ABC�аналізу.

Розглянемо проведений
PPSFM�аналіз на основі маши�
нобудівних підприємств м. Ме�
літополя: ПАТ "Рефма"; ПАТ
"Мелком"; ПАТ "Гідросила
МЗТГ".

На першому етапі обрано
об'єкт дослідження — машино�
будівні підприємства м. Меліто�
поля: ПАТ "Рефма"; ПАТ "Мел�
ком"; ПАТ "Гідросила МЗТГ";

На другому етапі обрано
групу експертів з числа про�
відних фахівців об'єкта дослі�
дження (машинобудівних під�
приємств): з кожного підприє�
мства по 3 експерти.

На 3 етапі формуємо пере�
ліку зовнішніх факторів з про�
веденого аналізу (PEST�аналіз
та SWOT�аналіз). PEST�аналіз
наведено на рис. 2; SWOT�
аналіз наведено в табл. 1.

Сформований перелік на�
ступний:

1) фактор (P) (production)
— "виробництво":

— нестача сировини та ма�
теріалів;

— значний відсоток браку;
— неефективна виробнича структура підприємства;
— наявність "вузьких місць";
— застарілість та фізична зношеність обладнання та

техніки;
— незавершеність процесів реструктуризації та ре�

організації;
— незначна завантаженість устаткування та знач�

ний відсоток ремонтних робіт;
— відсутність організації ефективних виробничих

процесів;
— відсутність інноваційних технологій, відсталість

технології, відсутність експериментальних цехів;
2) фактор (P) personnel — "персонал":
— значний відсоток працівників пенсійного та пе�

ред пенсійного віку, що стримує розвиток підприємств;
— значна плинність кадрів;
— робота в умовах неповної зайнятості;
— зменшення вартості реальної заробітної плати;
— невідповідність умов праці санітарно�гігієнічним

нормам;

Таблиця 1. Складові SWOTDаналізу

 Сформовано на основі наступних джерел: 1—5 .

SWOT- 
складові Чинники 

Сильні 
сторони 

- більшість інноваційних технологічних процесів промисловості створюється в 
машинобудуванні; 
- наявність значного потенціалу виробничо-господарської діяльності; 
- значні обсяги експорту продукції, які з кожним роком збільшуються; 
- наявність трудового потенціалу (людського капіталу) – молодь, яка працює в 
машинобудування, складає 33% від загального персоналу підприємства 

Слабкі 
сторони 

- збитковість машинобудівних підприємств 
- відсутність інвестиційної привабливості галузі; мізерні потоки інвестицій; 
- спадна тенденція продуктивності праці; 
- моральне та фізичне зношене обладнання; 
- незначна частка підприємств, які впроваджують інновації; 
- значний відсоток працівників пенсійного та перед пенсійного віку; 
- значна плинність кадрів; 
- прихована зайнятість та неповне використання робочого часу; 
- зменшення вартості реальної заробітної плати; 
- відсутність державної підтримки вітчизняних машинобудівних підприємств 
- формування показників державних програм, які не досяжні і не відповідають дійсності; 
- системна невідповідність інституціональної будови промислового комплексу вимогам 
постіндустріального устрою; 
- недостатня ефективність діяльності промислового комплексу та механізму управління 
ним; 
- невідповідність макроекономічної ситуації інноваційному розвитку промисловості; 
- застарілий організаційний устрій промисловості; 
- неефективна галузева структура промислового виробництва — дві третини загального 
обсягу промислової продукції становлять сировина, матеріали та енергетичні ресурси; 
- зношеність основних фондів; 
- дефіцит освічених робітничих кадрів; 
- незавершеність процесів реструктуризації підприємств та зміни форми їх власності; 
- недосконалість механізму нормативно-правового забезпечення розвитку промисловості. 

Можливості - зростання експортного потенціалу; 
- зростання інвестиційної активності; 
- прискорення інституційних перетворень та утвердження конкурентного середовища;  
- забезпечення конкурентоспроможності промисловості через реалізацію її інноваційного 
шляху розвитку, формування нових технологічних укладів, підтримка розвитку 
наукоємних виробництв, особливо на початкових етапах;  
- прискорений розвиток внутрішнього ринку при одночасному збільшенні обсягів 
експорту, в першу чергу наукоємної продукції;  
- структурна перебудова виробництва, стимулювання його до оновлення, випереджальний 
розвиток ресурсозберігаючих та соціально орієнтованих виробництв;  
- розвиток виробництв, які випускають імпортозамінну продукцію;  
- підвищення рівня життя та соціальної захищеності працівників промисловості, 
посилення охорони праці та довкілля;  
- технічне забезпечення обороноздатності держави;  
- формування цілісних регіональних промислових комплексів, залучення фінансових, 
енергетичних, матеріальних та інших ресурсів регіонів для розвитку промисловості;  
- проведення єдиної технічної політики в сфері стандартизації, координацію роботи 
органів державної влади щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними; 

Загрози - падіння темпів розвитку галузі; 
- зменшення підприємств, які впроваджують інноваційні технології; 
- масове звільнення працівників, відтік кадрів у інші галузі промисловості; 
- деградація галузі; 
- скорочення обсягів виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринку; 
- затяжний період стагнації та кризи. 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201232

Та
б

л
и

ц
я

 2
. 

О
б

р
а

н
н

я
 н

а
й

б
іл

ь
ш

 в
а

го
м

и
х

 ф
а

кт
о

р
ів

 е
к

с
п

е
р

та
м

и

Е
 1

�4
 —

 п
р

о
ві

дн
і 

ф
ах

ів
ц

і 
(е

к
сп

ер
ти

) 
П

А
Т

 "
М

ел
к

о
м

"
Е

 5
�8

 —
 п

р
о

ві
дн

і 
ф

ах
ів

ц
і 

(е
к

сп
ер

ти
) 

П
А

Т
 "

Р
еф

м
а"

;
Е

 9
�1

2 
—

 п
р

о
ві

дн
і 

ф
ах

ів
ц

і 
(е

к
сп

ер
ти

) 
П

А
Т

 "
Г

ід
р

о
си

ла
 М

З
Т

Г
"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

33www.economy.in.ua

— напружений психологічний клімат
в колективі;

— опір змінам у колективі та на
підприємстві;

— неефективна організаційна струк�
тура;

— низький рівень освіти в колективі;
— відсутність соціальних програм та

мотиваційних чинників;
3) фактор (S) supply — "постачання":
— мінливість постачальників (незадо�

вільний фінансовий стан);
— відсутність ефективної системи

складських приміщень;
— відсутність дієвої системи знижок постачаль�

ників;
— незадовільна цінова політика (невідповідність

критерію "ціна — якість");
— тривале оформлення та обробка замовлень;
4) фактор (F) finances — "фінанси":
— відсутність реальних джерел фінансування

(відсутність прибутку та збитковість діяльності);
— недостатній рівень платоспроможності (брак

коштів на рахунку);
— динамічно зростаюча собівартість реалізованої

продукції (неефективна система управління витрата�
ми);

— зростаюча дебіторська та кредиторська заборго�
ваність. Недостатня ділова активність машинобудівних
підприємств;

— вимивання оборотного капіталу;
— зростання поточних та довгострокових зобов'я�

зань;
5) (M)marketing — "збут":
— зменшення попиту на машинобудівну продукцію;
— неефективна цінова політика;
— неефективна система розробки товару;

— відсутність дієвих ка�
налів розподілу продукції;

— стратегічні промахи у
створені торгових марок та
товарних знаків;

— стагнаційна політика
у формуванні каналів роз�
поділу продукції;

— мізерні витрати на
проведення рекламної ком�
панії.

На четвертому етапі
визначаємо, які фактори
виділять експерти. Резуль�
тати опитування наведені в
табл. 2.

Відповідно до частки
опитуваних, які вказали
причину, що заважає роз�
витку машинобудівним під�
приємствам, розрахуємо
відносну важливість фак�
торів. На основі запропоно�
ваної таблиці шкал віднос�
ної важливості (табл. 3),
візьмемо максимальний бал
5 — суттєва перевага, і при�
рівняємо до 100%, відпові�
дно, виходячи з відомих ве�
личин, знайдемо відносну
важливість кожного факто�
ра в балах.

На шостому етапі роз�
рахуємо відносну важ�
ливість факторів. Розраху�
нок відносної важливості
факторів наведено в табл. 4.

На сьомому етапі побу�
дуємо матрицю парних по�
рівнянь для оцінювання
впливу факторів на ефек�
тивність виробничо�госпо�
дарської діяльності маши�
нобудівних підприємств по
кожній складовій.

На восьмому етапі виз�
начажмо пріоритетність
факторів відповідно до
ABC�аналізу.

Таблиця 3. Шкала відносної важливості  [16; 17]

Таблиця 4. Розрахунок відносної важливості факторів
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Матриця парних порівнянь Фактор (P) (production)
— "виробництво" наведена у  табл. 6.

Відповідно до цієї матриці, найбільший відсотковий
вплив мають:

— незначна завантаженість устаткування та знач�
ний відсоток ремонтних робіт — 15,55%;

— відсутність інноваційних технологій, відсталість
технології, відсутність експериментальних цехів —
13,31 %.

Найменший вплив мають наступні фактори:
— нестача сировини та матеріалів — 4,47%;

— випуск бракованої про�
дукції — 4,47%.

Матриця парних порівнянь
фактор (P) personnel — "персонал"
— табл. 7.

Відповідно до цієї матриці,
найбільший відсотковий негатив�
ний вплив мають:

— відсутність соціальних про�
грам та мотиваційних чинників —
31,53 %;

— робота в умовах неповної
зайнятості — 21,06 %.

Найменший вплив мають на�
ступні фактори:

— зменшення вартості реальної
заробітної плати — 2,65 %;

— невідповідність умов праці
санітарно�гігієнічним нормам —
2,65 %.

Матриця парних порівнянь фак�
тор (S) supply — "постачання" —
табл. 8.

Відповідно до цієї матриці, най�
більший відсотковий негативний
вплив мають:

— незадовільна цінова політика
(невідповідність критерію "ціна —
якість") — 36,31 %;

— відсутність дієвої системи
знижок постачальників — 30,28 %.

Матриця парних порівнянь фак�
тор (F) finances — "фінанси" наведе�
на в табл. 9.

Відповідно до цієї матриці, най�
більший відсотковий негативний
вплив мають:

— динамічно зростаюча со�
бівартість реалізованої продукції
(неефективна система управління
витратами) — 27,03 %;

— зростання поточних та довгострокових зобов'я�
зань — 24,30 %;

— зростаюча дебіторська та кредиторська заборго�
ваність. Недостатня ділова активність машинобудівних
підприємств — 21,65 %.

Матриця парних порівнянь Фактор (M)marketing —
"збут" — табл. 10.

Найбільший відсотковий негативний вплив мають:
— ефективна система розробки товару — 26,45%;
— мізерні витрати на проведення рекламної ком�

панії — 26,45%;
— неефективна цінова політика

— 17,63%;
— стагнаційна політика у форму�

ванні каналів розподілу продукції —
11,78%.

Найменший негативний вплив —
стратегічні промахи у створені торго�
вих марок та товарних знаков —
2,96%.

ВИСНОВКИ
Розроблено нову методику оці�

нки впливу зовнішнього середовища
на стан виробничо�господарської
діяльності машинобудівних під�
приємств — PPSFM�аналіз. Методи�
ка заснована на сучасних методах:
метод багатомірного шкалування,
метод експертних оцінок, метод
АВС�аналізу.

Методика дає можливість вияви�
ти перелік факторів впливу зовнішнь�

Показ-
ники 1 2 3 4 

Добуток 
за 

рядками, 
N 

Значення 
4 N  

% 
впливу 

1 а11=а1/а1 
=1 а12=а1/а2 а13=а1/а3 а14=а1/а4 N 4 N  Пв 

2 а21=а2/а1 
а22=а2/а2 
=1 

а23=а2/а3 а24=а2/а4 N 4 N  Пв 

3 а31=а3/а1 а32=а3/а2 
а13=а3/а3 
=1 

а14=а3/а4 N 4 N  Пв 

4 а41=а4/а1 а42=а4/а2 а43=а4/а3 
а44=а4/а4 
=1 

N 4 N  Пв 

Таблиця 5. Матриця парних порівнянь

Таблиця 6. Матриця парних порівнянь Фактор (P) (production) — "виробництво"

Фактори 
Добуток 
за ряд-
ками, N 

Значення 
8 N  

Ступінь 
впливу 
факторів, 

% 

Пріоритетність 
відповідно до 
ABC-аналізу 

- нестача сировини та матеріалів 0,000592 0,44 4,47 Група С 
- значний відсоток браку 0,000592 0,44 4,47 
- незавершеність процесів реструктуризації 
та реорганізації 

2,164325 1,09 11,13 Група В 

Фактори 
Добуток 
за ряд-
ками, N 

Значення 
9 N  

Ступінь 
впливу 
факторів, 

% 

Пріоритетність 
відповідно до 
ABC-аналізу 

- відсутність організації ефективних 
виробничих процесів 

2,164325 1,09 11,13 Група В 

- неефективна виробнича структура 
підприємства 

10,85091 1,30 13,31 Група А 

- наявність «вузьких місць» 10,85091 1,30 13,31  
- застарілість та фізична зношеність 
обладнання та техніки 

10,85091 1,30 13,31  

- відсутність інноваційних технологій, 
відсталість технології, відсутність 
експериментальних цехів 

10,85091 1,30 13,31  

- незначна завантаженість устаткування та 
значний відсоток ремонтних робіт 

43,8987 1,52 15,55  

 Всього   9,79 100,00  

Таблиця 7. Матриця парних порівнянь фактор (P) personnel — "персонал"

Фактори 
Добуток 
за ряд-
ками, N 

Значе-
ння 
9 N  

Ступінь 
впливу 
факторів, 

% 

Пріоритетність 
відповідно до 
ABC-аналізу 

 Всього   12,57 100,00  
відсутність соціальних програм та 
мотиваційних чинників 

240545,03 3,96 31,53 Група А 

- робота в умовах неповної зайнятості; 6370,66 2,65 21,06 
- значний відсоток працівників пенсійного 
та перед пенсійного віку, що стримує 
розвиток підприємств 

469,81 1,98 15,76 Група А 

- низький рівень освіти в колективі 0,92 0,99 7,88 
- значна плинність кадрів 0,92 0,99 7,88 Група В 
- напружений психологічний клімат в 
колективі 

0,03 0,67 5,30 

- неефективна організаційна структура 0,03 0,67 5,30 
- зменшення вартості реальної заробітної 
плати 

0,00 0,33 2,65 Група С 

- невідповідність умов праці санітарно-
гігієнічним нормам 

0,00 0,33 2,65 
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ого середовища на виробничо�гос�
подарську діяльність машинобудів�
ного підприємства та оцінити їх
кількісний вплив у вигляді відсотко�
вого значення.

Методика базується на експер�
тному значенні, але в кінцевому ре�
зультаті має кількісну оцінку впли�
ву; враховує не тільки вплив окре�
мих факторів на стан виробничо�
господарської діяльності, а й взає�
мозалежність кожного фактора
один від одного; встановлює пріо�
ритетність факторів.
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ВСТУП
Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій,

підвищення рівня поінформованості споживачів, раціонал�
ізація їх купівельної поведінки внаслідок збереження кри�
зових явищ у світовій фінансово�економічній системі позна�
чаються на зміні структури роздрібної торгівлі внаслідок
активізації позамагазинних форм та каналів продажу то�
варів, найбільш потужною за впливом серед яких є Інтер�
нет�торгівля. У розширенні та урізноманітненні каналів про�
дажу товарів зацікавлені самі споживачі. В результаті рин�
ковому суб'єкту, який прагне зберегти конкурентні позиції
на ринку, необхідно максимально повно застосовувати різні
форми і канали продажу товарів та послуг, враховуючи пе�
реваги кожного з них та стан розвитку сучасних технологій.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Незважаючи на наявність публікацій, присвячених

Інтернет�торгівлі, і висвітлення різних аспектів (законодавчі
аспекти функціонування Інтернет�магазинів, фактори впли�
ву на розвиток Інтернет�торгівлі, інструменти маркетинго�
вих комунікацій у мережі Інтернет тощо) як вітчизняними,
так і зарубіжними науковцями, серед яких можна відзначи�
ти Ковтунець В.В. [9], Кожухівську Р.Б. [10], Шалеву О.І.
[17], Аберга Дж. [19], Корбітта Б. [20], Лоуренса Е. [20],
Сифоніса Дж. [15], Тідвелла А. [20], Фішера Дж. [20], Ша�
мері Н. [19], в умовах динамічного зовнішнього середовища
та прогресивних структурних зрушень у вітчизняній
роздрібній торгівлі своєї актуальності не втрачає розгляд
сучасного стану розвитку Інтернет�торгівлі у розвинених
країнах світу, її впливу на інші форми дистанційної торгівлі,
у першу чергу на торгівлю за каталогами, та прогнозування
змін на ринку Інтернет�торгівлі України з урахуванням за�
рубіжного досвіду. Це і зумовило вибір теми дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ринок Інтернет�торгівлі є одним з найбільш швидко зро�

стаючих в Європі. Обсяг ринку Інтернет�торгівлі Європи у
2011 р. склав 200,52 млрд євро, тоді як у 2010 р. його розмір
становив 169,63 млрд євро. У 2008 р. обсяг ринку оцінював�
ся у 117,84 млрд євро. Відповідно, темп приросту обсягу
ринку протягом 2008—2011 р. склав 70,1% [22].

На Інтернет�магазини трьох країн — Великобританії,
Німеччини та Франції — у 2011 р. припадав 71% загального
оnline�продажу Європи.

Найбільше зростання Інтернет�торгівлі у 2011 р. серед
країн Європи спостерігалося у Франції, де оnline�продаж
склав 38,66 млрд євро, що на 24% більше, ніж у 2010 р. При
цьому частка Інтернет�торгівлі у загальному обсязі роздрі�
бного товарообороту становила 7,3%. Цьому сприяли
збільшення кількості оnline�торговців та покупців Інтернет�
магазинів.
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Характерною особливістю ринку Інтернет�торгівлі
Франції є його фрагментованість — частка ринку десяти
найбільших торговців у 2011 р. склала 40%, але їх кількість
продовжує зростати. Лідером ринку є Інтернет�магазин
Amazon.com, на який припадає 7% від загального обсягу
продажу.

За результатами дослідження компанії CRR, у 2011 р.
оnline�продаж у Великобританії склав 59,4 млрд євро. В ре�
зультаті частка Інтернет�торгівлі у загальному обсязі роз�
дрібного товарообороту склала 12%, тоді як у 2008 р. вона
становила тільки 8,6% [22].

Online�продаж товарів у Німеччині у 2011 р. склав 45,07
млрд євро, що на 13% більше, ніж у 2010 р. На ринку роздр�
ібної торгівлі частка Інтернет�торгівлі складала у 2011 р. 9%.
За прогнозними оцінками, оборот Інтернет�торгівлі буде
зростати з середньорічним темпом росту у 9%.

Під впливом розвитку Інтернет�торгівлі протягом ос�
танніх років змінюється традиційний характер торгівлі за ка�
талогами у Німеччині. Зокрема, міжнародна компанія німець�
кого походженння Otto, яка була створена у 1949 р. як по�
силковий торговець, на сьогодні здійснює продаж товарів не
тільки за друкованими каталогами, а також у мережі Інтер�
нет, за допомогою мобільних пристроїв, традиційної (стаці�
онарної) торгівлі, завдяки розповсюдженню більше тисячі ка�
талогів у двадцяти країнах Європи, Північної Америки та Азії,
існуванню 400 власних фірмових та франшизних магазинів,
а також 50 Інтернет�магазинів [18].

При цьому проект зі створення Інтернет�магазину кер�
івництво компанії почало розвивати ще на початку 1980�х
років. У 1994 р. Otto вже пропонувала разом з друкованим
каталогом його аналог у форматі CD�R. У 1995 р. була ство�
рена платформа online�продажу Otto.de, яка функціонує до
цього часу.

У 2004 р. Otto стала другим за обсягами у світі після
Amazon.com. Інтернет�торговцем.

Суттєвою конкурентною перевагою Otto є принципи ро�
боти в online�середовищі. Якщо в Інтернет�магазинах
Amazon та eBay весь процес формування та оплати замов�
лення здійснюється online, то Otto задіяла різні комуні�
каційні канали, зокрема пропонує віртуально приміряти
одяг, внести артикули обраних за друкованим каталогом
товарів у спеціальну форму на сайті, оформити замовлен�
ня, отримати рахунок поштою і сплатити за нього за допо�
могою банківського переказу.

У 2000 р. Otto вперше започаткувала торгівлю через
WAP�портали, а у 2003 р. першою у Німеччині почала зас�
тосовувати власний короткий номер 6886 (що на кнопках
телефону з латинським алфавітом відповідає буквам OTTO),
за допомогою якого абонент може отримати доступ до
клієнтського сервісу компанії за допомогою SMS�повідом�
лень.
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Такий інтеграційний підхід щодо застосування різних
форм та каналів продажу товарів, вагому роль серед яких
відіграє саме Інтернет�торгівля, дозволяє холдингу Otto
навіть у кризовий період мати позитивну динаміку обсягів
продажу — у 2011 р. оборот збільшився на 12%, порівняно
з 2010 р., і склав 11,4 млрд євро., 5 млрд євро з яких припа�
дало саме на online�продаж [18].

Інша німецька компанія — Neckermann, що раніше
здійснювала виключно посилкову торгівлю, — у 2012 р. при�
пинила випуск друкованих каталогів своїх товарів, перей�
шовши на online�продаж. У результаті штат працівників було
скорочено з 2500 до 1300 осіб [5].

Частка Інтернет�торгівлі у загальному обсязі роздрібної
реалізації товарів у 2011 р. у країнах Європи подана у табл.
1. Як видно з даних табл.1, найбільшу частку Інтернет�тор�
гівля займала у Великобританії (12%), Німеччині (9%) та
Швейцарії (8,7%).

За даними Euromonitor International, на придбання то�
варів у мережі Інтернет у 2011 р. у США було витрачено
399,1 млрд дол. Інтернет�продаж у США займає частку рин�
ку роздрібної торгівлі близька 9%.

У І кварталі 2012 р. обсяг online�продажів у США склав
44,3 млрд дол., що на 17% більше, порівняно з аналогічним
періодом 2011 р. [12].

Як видно з табл. 2, ринок Інтернет�торгівлі у США де�
монструє щорічне зростання. За прогнозами, на 2012—2015
рр. тенденція до нарощення обсягів реалізації збережеть�
ся, наслідком чого стане збільшення продаж в мережі Інтер�
нет на 140,3% у 2015 р. порівняно з 2011 р. Разом з тим, в
окремих сегментах ринку продаж досягне критичних обсягів
і буде уповільнюватися.

За прогнозами CRR, у 2012 р. обсяг online�продажів то�
варів в Європі зросте на 16% до 232,76 млрд євро, тоді як у
2011 р. збільшення склало 18,7%. Це свідчить про певне упо�
вільнення темпів росту ринку Інтернет�торгівлі, що стане
відображенням тривалого економічного спаду.

Як видно з табл. 3, за результатами 2012 р., порівняно з
2011 р., частка Інтернет�торгівлі у загальному роздрібному
товарообороті зросте у всіх країнах. Найбільше зростання
слід очікувати у Великобританії (до 13,2%), Швейцарії (до
9,9%) та Франції (до 8,7%).

За даними дослідження A.T. Kearney, п'ятірку країн
світу з найбільшим потенціалом росту ринку Інтернет�
торгівлі очолює Китай, далі ідуть Бразилія, Росія, Чилі та
Мексика. На сьогодні ринок Інтернет�торгівлі Китаю оці�
нюється у 23 млрд дол., а щорічні темпи приросту склада�
ють 29%. Обсяг ринку Інтернет�торгівлі Бразилії у 2011 р.
становив 10,6 млрд дол., а темп щорічного зростання — 12%
[8].

Ринок Інтернет�торгівлі Росії знаходиться на етапі зро�
стання, він активно розвивається і стрімко зростає, займа�
ючи четверту позицію у світовому рейтингу за показником
інтенсивності росту [14].

Обсяг ринку Інтернет�торгівлі в Росії протягом 2011 р.
зріс більше ніж на 30% і досяг 244,6 млрд руб., або близько
7,6 млрд дол., що склало 1,8% від загального обороту розд�
рібної торгівлі [6]. У 2012 р. прогнозується зростання рин�
ку на 33%.

За даними компанії InSales, якщо у 2010 р. в Росії функ�
ціонувало 16 тисяч Інтернет�магазинів, то у 2011 р. їх

кількість зросла до 25 тисяч, отже, зростання за рік склало
56% [14].

У структурі online�продаж у 2011 р. переважали елект�
роніка та побутова техніка (57,3 млрд руб. або 23 %), комп�
'ютери, ноутбуки (35,2 млрд руб. або 14,3%), одяг та взуття
(34,4 млрд руб., або 14%). Найбільше зростання — більше
ніж у три рази порівняно з 2010 р. — продемонстрували сег�
менти купонних сервісів [4], а також продажу туристичних
послуг (70—80% щороку).

Відповідно до результатів дослідження компанії
ComScore, у 2010 р. Росія займала перше місце серед країн
Європи за кількістю Інтернет�користувачів, яка становила
50,8 млн осіб, друге місце посіла Німеччина — 50,1 млн осіб.
У 2011 р. кількість Інтернет�користувачів в Росії становила
вже 58 млн осіб, при цьому кожний третій з них здійснював
покупки в Інтернет�магазинах [13].

До кінця 2012 р., за даними Міністерства комунікацій і
зв'язку Росії, кількість Інтернет�користувачів зросте до 70
млн осіб, випереджаючи сукупний показник Франції, Вели�
кобританії та Італії. За прогнозними оцінками, до кінця 2013
р. показник збільшиться до 90 млн осіб. Цьому сприятиме
розповсюдження мережі Інтернет у регіонах [2].

Характерною особливістю купівельної поведінки по�
купців в Росії є те, що вони витрачають лише 57% грошових
коштів у вітчизняних Інтернет�магазинах, інша частка при�
падає на придбання товарів у іноземних Інтернет�магази�
нах. У результаті кількість поштових відправлень, за дани�
ми "Пошта Росії", у 2011 р. зросло на 11%, порівняно з 2010
р., і перевищило 57 млн одиниць, при цьому більше 60% з
них припадало на поштові відправлення іноземних компаній,
що здійснюють дистанційну торгівлю [1].

Таку поведінку споживачів пояснює значна різниця у
цінах на товари відомих брендів, які можна придбати за кор�
доном, порівняно з магазинами Росії: на сьогодні на першо�
му місці серед факторів, що визначають вибір роздрібного
торговця, у споживачів Росії знаходиться ціна. Для по�
рівняння: у мешканців Великобританії у рейтингу факторів
вибору магазину ціна займає четверте місце [21].

Ринок Інтернет�торгівлі України демонструє тенденцію
динамічного розвитку, наслідком цього cтало перевищення
його обороту 1 млрд дол. у 2010 р., зростання значення по�
казника до 2 млрд дол. у 2011 р. та збереженння позитивної
динаміки у 2012 р. Крім того, зростання кількості користу�
вачів мережею Інтернет в Україні склало 15% у 2010 р., по�
рівняно з 14% у Росії та 7% у Польщі. Як наслідок, у 2010 р.
загальна кількість користувачів склала 13,9 млн осіб, тоді
як у 2007 р. цей показник становив 6,5 млн осіб.

Починаючи з 2010 р., активного розвитку на ринку Ук�
раїни почали набувати Інтернет�пропозиції щодо доставки
готової їжі та продовольчих товарів — піци, суші, офісних
обідів, страв кухні різних країн (китайська тощо), екопро�
дуктів. Такі послуги пропонують як спеціалізовані компанії,
так і заклади сфери харчування, які створюють відповідні
служби доставки.

За даними українського представництва Google, з дру�
гої половини 2011 р. українці частіше шукають одяг та взуття
в Інтернет�магазинах. Зважаючи на зарубужний досвід та
тенденції розвитку Інтернет�торгівлі в Росії, що були розг�
лянуті вище, з роками такий прояв споживчої активності
може зрости.

ВИСНОВКИ
За прогнозами Interactive Media in Retail Group, світо�

вий продаж товарів та послуг через мережу Інтернет у
2013 р. перевищить 1,25 трлн дол. Це на 30% більше значен�
ня 2011 р. та на 62,7% показника 2010 р. Кількість Інтернет�
користувачів у світі у 2013 р. збільшиться з 2,2 до 3,5 млрд
осіб [7].

Таблиця 1. Частка ІнтернетDторгівлі у загальному обсязі
роздрібної реалізації товарів у 2011 р., % [22]

Країна Частка, % 

Італія  1,3 

Польща  3,1 

Іспанія  3,5 

Бенілюкс  5,1 

Швеція  6,9 

Франція  7,3 

Данія  8 

Норвегія  8,1 

Швейцарія  8,7 

Німеччина  9 

Великобританія  12 

Рік  Обсяг реалізації, млрд дол. 

2008 152,2 

2009 155,2

2010 176,2 

2011 198,8 

2012 224,2 

2015 279 

Таблиця 2. Динаміка ІнтернетDпродаж у США протягом
2008—2015 рр. [22]
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Відповідно до результатів дослідження The Boston
Consulting Group (BCG), Інтернет�торгівля G20 до 2016 р. до�
сягне 4,2 трлн дол., що майже у два рази більше значення по�
казника 2010 р. (2,3 трлн дол.), або 2,1% від ВВП. Це стане мож�
ливим завдяки зростанню числа Інтернет�користувачів з 1,9
млрд осіб у 2010 р. до 3 млрд осіб у 2016 р. Найбільше зростан�
ня Інтернет�користувачів продемонструють країни, що роз�
виваються. В результаті їх частка у 2016 р. зросте до 70%, тоді
як у 2010 р. вона становила 56%. Окремо слід відзначити Ки�
тай, на який припадатиме 800 млн Інтернет�користувачів, що
дорівнюватиме сукупній їх кількості у таких країн як Фран�
ція, Німеччина, Індія, Японія, Великобританія, США [3].

За прогнозами, до 2015 р. оборот Інтернет�торгівлі у
Китаї зросте до 2,8 трлн дол. [11].

Ринок Інтернет�торгівлі в Росії залишається на стадії
зростання, що супроводжується щорічним зростанням його
обороту. Основними тенденціями наступних років будуть
збільшення кількості користувачів мережею Інтернет та,
відповідно, покупців Інтернет�магазинів як за рахунок роз�
ширення географічних меж ринку, так і відкриття нових
магазинів вітчизняними та іноземними суб'єктами господа�
рювання, в тому числі у нових сегментах ринку.

За прогнозами East�West Digital News, до 2015 р. обсяг
ринку Інтернет�торгівлі в Росії зросте до 30 млрд дол., а до
2020 р. досягне 40—60 млрд дол. [13].

Поступове загостренння конкурентної боротьби на
ринку Інтернет�торгівлі Росії актуалізує необхідність уріз�
номанітнення спеціалізації пунктів online�продажу товарів
та послуг, забезпечення унікального товарного асортимен�
ту в Інтернет�магазинах, підвищення рівня сервісу, своєчас�
ності доставки, формування лояльності постійних покупців.

За прогнозами експертів, протягом найближчих років
оборот ринку Інтернет�торгівлі України зросте до 4 млрд
дол. Найбільше зростання спостерігатиметься у таких сег�
ментах ринку, як одяг та взуття, побутова техніка та елект�
роніка, товари для дітей.

Через ненасиченість ринку послуг з доставки готової
їжи та продовольчих товарів у мережі Інтернет в Україні
активізують свою присутність існуючі суб'єкти господарю�
вання. Також збільшиться кількість нових торговців, окре�
му групу серед яких можуть утворити торговельні мережі,
що розширюватимуть online�замовлення та доставку товарів
додому споживачам. Такий підхід забезпечить стаціонарній
торгівлі додаткову конкурентну перевагу внаслідок створен�
ня більш комфортних умов для покупців.

З середини 2000�х років модель поведінки більшості спо�
живачів в Україні набула суттєвих змін на користь раціона�
лізації, мобільності, економії грошових коштів та вільного
часу. В результаті близько 88% споживачів надають пере�
вагу пошуку інформації саме в мережі Інтернет, при цьому
23% користувачів для цього використовують мобільні теле�
фони, смартфони та планшети [16]. З часом частка даної
категорії споживачів буде тільки зростати.

Поступове загострення конкурентної боротьби на рин�
ку Інтернет�торгівлі України призведе до поширення спе�
ціалізованих online�торговців, які пропонуватимуть широ�
кий асортимент унікальних товарів, — виробів ручної ро�
боти, товарів для полювання, рибальства тощо.

Ключовою тенденцією розвитку дистанційних форм
торгівлі у світі протягом наступних років стане активне за�
стосування сучасних інформаційних технологій. Подальшо�
го поширення набуватиме залучення соціальних мереж до
Інтернет�торгівлі, застосування геолокаційних сервісів
(LBS) для залучення покупців, QR�кодів, використання мо�
більних пристроїв у процесі придбання товарів та послуг.
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Країна 

Темп зростання 
Інтернет-торгівлі у 
2012 р, порівняно 

з 2011 р. 

Частка Інтернет-
торгівлі у загальному 

роздрібному 
товарооботі, % 

Великобританія 14 13,2 

Німеччина 13 10 

Швейцарія  16 9,9 

Данія  14 9,1 

Норвегія  17 9,1 

Франція  22 8,7 

Швеція  18 8 

Бенілюкс  14 5,7 

Іспанія  16 4,1 

Польща  24 3,8 

Італія  18 1,6 

В середньому у 
країнах Європи

16,1 8,8 

Таблиця 3. Прогнозні показники розвитку ІнтернетD
торгівлі у 2012 р. [22]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання корпоративної соціальної відповідальності

(corporate social responsibility, CSR) і сталого розвитку вже
давно вийшли за межі суто корпоративного підходу. Сьо�
годні майже всі розвинуті країни світу розглядають ці пи�
тання на високому державному рівні. Більш того, все більша
кількість урядів виробляє власні стратегії та підходи в об�
ласті КСВ і кроки щодо їх реалізації. Міжнародна практи�
ка показала, що роль уряду у розвитку корпоративної соц�
іальної відповідальності неможливо переоцінити.

Введення практики соціально�відповідального ве�
дення бізнесу дозволить усім суб'єктам відносин (дер�
жаві, бізнесу та суспільству) розвиватися гармонійно.
Зацікавленим сторонам слід зрозуміти, що ера лобію�
вання власних інтересів вже давно минула, для стало�
го розвитку вимагається кооперація і взаємодопомо�
га. Для вищезгаданої кооперації практики корпоратив�
ної соціальної відповідальності є одним із невід'ємних
інструментів, оскільки у більш розвиненому суспільстві
КСВ вважається політикою соціальної згуртованості.
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РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У статті розглянута роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної со>

ціальної відповідальності, розроблена модель механізму реалізації програм КСВ та окреслені напрями

впровадження основних принципів КСВ на державному рівні.

In the article the considered role of the state in forming of going near understanding of essence of corporate

social responsibility, developed model of mechanism of realization of the programs of CSR and directions of

introduction of basic principles of CSR are outlined at state level.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню проблематики соціальної відповідаль�

ності бізнесу присвячені праці багатьох вітчизняних і
зарубіжних вчених, зокрема Т. Антошко, Б. Батаєвої,
Ю. Благова, Г. Боуена, І. Булєєва, О. Ворони, К. Девіса,
В. Дмітрієва�Заруденко, П. Друкера, Д. Елкінгтона,
А. Керолла, Ф. Котлера, А. Кретової, Т. Маматової,
М. Мескон, Д. Муна, А. Рижко, М. Фрідмана, Е. Фріме�
на, Ф. Фукуями [1—7] та інших. У вітчизняній літера�
турі тема соціальної відповідальності, на жаль, не от�
римала належної вагомості, а, враховуючи акту�
альність зазначеної проблеми, виникає необхідність
у поглибленні наукових досліджень вищезазначених
питань. В Україні кількість публікацій за даним на�
прямом дослідження досить обмежена, аналіз ос�
танніх досліджень показав, що на сьогоднішній день
не сформовано єдиних підходів до принципів фор�
мування корпоративної соціальної відповідальності
в Україні та не окреслена роль держави в цьому про�
цесі.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — проведення теоретичного та емпі�

ричного аналізу впливу держави на формування
підходів до корпоративної соціальної відповідаль�
ності та формулювання ключових складових механі�
зму впровадження КСВ в практику ведення бізнесу в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні не існує чітко сформованої державної

політики в області корпоративної соціальної відпові�
дальності, відсутній налагоджений механізм популяри�
зації та заохочення державою добровільної діяльності
бізнесу у вирішенні пріоритетних соціально�економіч�
них задач. Недостатньо уваги приділяється використан�
ню механізму корпоративної соціальної відповідаль�
ності у визначенні стратегічних пріоритетів, які були б
спрямовані на досягнення сталого розвитку окремих
регіонів та країни в цілому. Окрім цього, не розробля�
ються форми та правила добровільної участі бізнесу у
вирішенні гострих соціально�економічних проблем на
територіях, в яких він функціонує.

Світовий досвід впровадження програм корпора�
тивної соціальної відповідальності на державному рівні
показує, що КСВ виступає в ролі механізму налагод�
ження взаємодії бізнесу та суспільства як концепту�
альної її основи. В розвинутих країнах розробляють�
ся та широко застосовуються різні варіанти національ�
них політик в сфері КСВ. Яскравим прикладом вищого
ступеня розвитку корпоративної соціальної відпові�
дальності є Великобританія, де існує окрема посада
Міністра з корпоративної соціальної відповідальності.
Постановка КСВ на один рівень із економікою, фінан�
совим, банківським секторами, охороною здоров'я,
військовою безпекою та освітою у передових євро�
пейських країнах повинно наштовхнути інші держави,
в тому числі і Україну, на думку про активізацію влас�
ної політики у зазначеній вище сфері та необхідність
поширення ідей добровільного соціально�відповідаль�
ного ведення бізнесу.

Звичайно, існують аргументи за та проти впрова�
дження програм корпоративної соціальної відповідаль�
ності. М. Мескон наводить такі аргументи за впрова�
дження програм КСВ: 1) сприятливі довгострокові пер�
спективи, оскільки навіть значні соціальні інвестиції в
майбутньому здатні стимулювати зростання прибутку,
що пов'язано з привабливим образом підприємства
в очах споживачів, постачальників та місцевої влади;
2) наявність ресурсів для надання допомоги у вирішенні
соціальних проблем; 3) моральний обов'язок поводити�
ся соціально відповідально, адже підприємство є чле�
ном суспільства, а тому в основі його поведінки на рин�
ку повинні знаходитися моральні норми [5].

Проте, існують аргументи проти соціальної відпо�
відальності бізнесу, до яких вищезгаданий науковець
включив: 1) порушення правила максимізації прибут�
ку; 2) зниження цінової конкурентоспроможності
підприємства, оскільки кошти, що спрямовуються на
соціальні потреби, збільшують суму витрат підприєм�
ства, а отже, з метою збереження прибутку призво�
дять до підвищення цін, що знижує конкурентні пере�
ваги підприємства на ринку; 3) недостатній рівень
звітності про соціальні дії; 4) нестача умінь вирішува�
ти соціальні проблеми [5].

Однією з основних проблем для України, в кон�
тексті реалізації програм корпоративної соціальної
відповідальності, є недовіра з боку населення та бізне�
су до влади. Більшість громадян України вважають, що
суспільство несправедливе по відношенню до них. Од�
нією з причин цього є високий коефіцієнт диференці�
ації доходів населення, який коливається на рівні 7—
12 одиниць. Окрім недовіри з боку громадян, для Ук�
раїни характерна недовіра до влади і з боку компаній,
результатом якої є флегматичне ставлення до коригу�

ючих функцій держави. Як не парадоксально, але в
нашій державі виникає не просто недовіра до влади, а
навіть ерозія довіри. З боку бізнесу це пов'язано, перш
за все, із податковим тиском з боку держави, коруп�
цією, бюрократичною складовою ведення бізнесу і, як
наслідок, спостерігається тінізація економіки. Ефек�
тивне регулювання корпоративної соціальної відпові�
дальності в Україні можливе лише за умови, якщо дер�
жава сама демонструватиме високий рівень соціальної
активності.

Аналіз наукових надбань російського вченого
Б.С. Батаєвої [1] дозволяє навести наступні десять
кроків розробки державою програми розвитку корпо�
ративної соціальної відповідальності:

1) створення команди, пошук спонсорів;
2) аналіз соціально�економічної ситуації в країні;
3) аналіз компаній, банків, бізнес�асоціацій, суспіль�

них організацій, втягнутих в сферу міжгалузевої взає�
модії в рамках КСВ;

4) мотивація до розуміння відповідального бізнесу;
5) вибір пріоритетів/обговорення з суспільними

організаціями і бізнес�суспільством;
6) постановка цілей/прийняття стратегії КСВ;
7) розробка органами влади методів мотивації ком�

панії;
8) розповсюдження серед організацій, інтеграція

принципів КСВ в повсякденну практику компаній;
9) оцінка і контроль результатів;
10) заохочення компаній [1].
Вважаємо, що реалізація вищенаведених десяти

кроків потребує розробки теоретичного підгрунтя
формування механізму впровадження програм КСВ на
державному рівні. В процесі дослідження сформовано

Розробка та конкретизація фундаментальних цілей 
впровадження КСВ

Окреслення стратегії досягнення поставлених цілей

Оцінка доцільності включення елементів в структуру 
механізму

Визначення принципів та функціональних взаємозв ’язків 
між складовими механізму

Побудова архітектоніки механізму реалізації КСВ

Вибір способів реалізації основних функцій механізму

Впровадження основних принципів КСВ в державі

Аналіз результатів впровадження програм КСВ

Коригування основних характеристик механізму 
функціонування КСВ на державному рівні

Рис. 1. Модель механізму реалізації програм КСВ на рівні
держави
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модель механізму реалізації програм корпоративної
соціальної відповідальності на рівні держави (рис. 1),
яка передбачає поєднання сукупності взаємопов'яза�
них процесів, поетапна реалізація яких дозволить за�
безпечити поступове втілення в життя ідеї взаємодії
держави, бізнесу та суспільства задля сталого розвит�
ку економіки та підвищення життєвого рівня населен�
ня.

На відміну від Європи, де бізнес, суспільство і дер�
жава вже давно функціонують у стані симбіозу, в Ук�
раїні кожен суб'єкт має певні проблеми, які не дають
можливості побудувати єдину систему корпоративної
соціальної відповідальності.

Держава фактично не висуває вимог до бізнесу в
контексті КСВ, що спричиняє флегматичне ставлення
компаній до впровадження програм корпоративної со�
ціальної відповідальності в свою діяльність. Суспільство,
яке ще не досить сформоване, не спроможне донести
свої проблеми до бізнесу. А бізнесові структури не ба�
чить необхідності чи немає можливості, реалізовувати
програми соціально відповідального ведення бізнесу на
практиці.

На сьогоднішній день бізнес в Україні існує на чо�
тирьох рівнях:

1) крупні підприємства, які пережили розпад СРСР
і почали активно впроваджувати політику КСВ по всім
напрямам;

2) крупні нові підприємства, які в основному реагу�
ють на запроси регіонів;

3) крупні філіали іноземних корпорацій (мають на�
очні гідні приклади та політики застосування КСВ);

4) середні та малі підприємства (більш характерний
сектор бізнесу для України) — навіть законодавство
виконують частково(програми із соціальної відповідаль�
ності не є актуальними через брак коштів) [8].

Дослідження показують, що на перших трьох рівнях
існування бізнес�структур в Україні у більшості ком�
паній сформувалося розуміння необхідності та актуаль�
ності реалізації програм КСВ, проте з практичним впро�
вадженням існують певні складнощі.

Сукупність наведених вище проблем витікає в усі�
чений розвиток корпоративної соціальної відповідаль�
ності в Україні. Тобто екологічний та економічні аспек�
ти майже випадають, а соціальний розвивається лише
за рахунок благодійності.

При формуванні принципів корпоративної соціаль�
ної відповідальності в Україні нами були виділені на�
ступні ключові елементи, які здійснюють суттєвий вплив
на розвиток КСВ:

1) менталітет — високий рівень соціальних очікувань
від впровадження програм КСВ при низькому рівні со�
ціальної активності;

2) історичний аспект — українські землі великий
проміжок часу перебували під впливом влади інших дер�
жав, у зв'язку з чим сформувалася помилкова думка, що
від нас мало що залежить і необхідно залучати допомо�
гу із зовні;

3) характер нації — абсолютне неприймання прин�
ципів кооперації задля вирішення гострих проблем роз�
витку регіонів та егоїстичний індивідуалізм у веденні
справ.

В Україні ще в 2005 року була розроблена "Кон�
цепція Національної стратегії відповідальності бізне�
су" [8]. Аналіз звіту по реалізації вищезазначеної кон�
цепції за 2005—2010 роки показав, що в нашій державі
немає єдиного сформованого підходу до розуміння
сутності програм КСВ, і тому більшість українських
підприємств здійснюють соціально�відповідальні захо�
ди із моральних міркувань, а фактично третина з них
не здійснюють соціально�відповідальних заходів вза�
галі, 16% українських компаній ніколи не замислюва�
лися над проблемою соціально�відповідального веден�
ня бізнесу, а 11% взагалі вважають, що це обов'язки
держави.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, протягом п'яти років реалізації
"Концепції Національної стратегії відповідальності
бізнесу" досягнення держави мінімальні, оскільки ве�
личезна кількість компаній не має навіть уявлення про
те, що, взагалі, таке "соціально відповідальний біз�
нес". Тому уряду необхідно перейти від паперових
констатацій фактів до конкретних дій та виступити в
ролі локомотива, який потягне за собою всі інші скла�
дові суспільства. В розрізі цього питання нами про�
понується:

— по�перше, чітко сформулювати стратегічну
мету щодо впровадження та реалізації програм
КСВ;

— по�друге, зайнятися популяризацією у ЗМІ по�
літики ведення соціально�відповідального бізнесу (роз�
робка рекламних роликів, проведення прес�конфе�
ренцій та форумів з питань КСВ на регіональному та
державному рівні із залученням місцевих громад та яко�
мога більшої кількості представників великих та се�
редніх підприємств);

— по�третє, вдосконалити податковий кодекс Ук�
раїни та прийняти відповідні закони про зменшення по�
даткового тиску для компаній що впроваджують КСВ,
через надання їм податкових пільг;

— четверте, необхідно сформувати національну
модель корпоративної соціальної відповідальності, яка
увібрала б в себе фундаментальні досягнення найпо�
тужніших європейської та американської моделей з
урахуванням української дійсності та менталітету
нації.

Перспективним для подальшого розвитку суспіль�
ства, в контексті формування КСВ, є необхідність ро�
зуміння та прийняття ідеї того, що бізнес і громада —
це невіддільні речі, які мають кооперуватися задля до�
сягнення загальної стратегічної мети — сталого розвит�
ку економіки і, як наслідок, зростання добробуту насе�
лення. Суспільству доцільно сформувати вимоги до
бізнесу на локальних, регіональних та державних
рівнях.
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ВСТУП
На сьогодні однією зі складових забезпечення дина�

міки зростання економіки України є впровадження но�
вих шляхів фінансування державного соціального стра�
хування. Саме такий шлях дає можливість нашій країні
зберегти і найбільш ефективно використовувати існую�
чу систему соціального забезпечення для здійснення
структурних змін та зайняти своє місце у світовому
співтоваристві.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — аналіз можливих шляхів вдосконален�

ня фінансових ресурсів державного соціального страху�
вання України, зокрема розробка моделі достатності
фінансування пенсійного фонду внесками працюючих
громадян.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно Ст. 46 Конституції України, громадяни мають

право на соціальний захист, що включає право на їх за�
безпечення у випадку повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від них обставин, а також у старості й у
деяких випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим дер�
жавним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств, установ й організацій, а
також бюджетних й інших джерел соціального забезпе�
чення; створенням мережі державних, комунальних, при�
ватних установ для догляду за непрацездатними.

Відповідно до Конституції України Верховною Радою
України 14 січня 1998 р. були прийняті Основи законо�
давства України про загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування й закони України по окремих видах
соціального страхування (1999, 2000, 2001, 2003 р.).

У цей час в Україні діють чотири з п'яти видів со�
ціального страхування, передбачених Основами законо�
давства України про загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування, а саме:

— на випадок безробіття;
— у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й

витратами, пов'язаними з народженням і похованням;
— від нещасного випадку на виробництві й профе�

сійному захворюванні, що послужило причиною втрати
працездатності;

— пенсійне страхування.
Джерелами фінансування соціальних гарантій висту�

пають:
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— Державний бюджет;
— кошти місцевих бюджетів;
— страхові фонди;
— Фонд соціального страхування з тимчасової втра�

ти працездатності;
— Фонд загального обов'язкового страхування на ви�

падок безробіття;
— Фонд страхування від нещасних випадків на вироб�

ництві й професійних захворюваннях;
— Фонд медичного страхування (за рахунок страхо�

вих внесків підприємств і громадян, а також благодійних
внесків громадян і підприємств, кредитів банків й інших
джерел, не заборонених законодавством України);

— державні й недержавні пенсійні фонди.
Загальний відсоток надходжень в усі фонди (які на�

раховують і відраховують роботодавці й працівники) ко�
ливається біля 40 %. З них більша частка — 34,3 % — над�
ходить у Пенсійний фонд (32,3 % перераховують робо�
тодавці, 2% — працівники). До інших фондів: Фонд соці�
ального страхування на випадок безробіття — 1,6%, Фонд
соціального страхування від тимчасової втрати працез�
датності — 1,4 %, Фонд соціального страхування від не�
щасного випадку на виробництві — залежно від класу ри�
зику, разом до інших фондів надходить біля 4,8%.

Проте, відповідно до звітів Рахункової палати, кож�
на третя гривня з бюджету витрачається неефективно.

Розглянемо формування Пенсійного фонду (ПФ).
При нарахуваннях на заробітну плату у розмірі 33,2%

та відрахуванні з неї 2% (для звичайних громадян, не дер�
жавних службовців), кількість внесків із заробітної пла�
ти становитиме (табл. 1). Крім того, у світлі демографіч�
них даних щодо кількості працездатних та непрацездат�
них осіб на 1000 населення (табл. 2) доцільно сумістити
ці дві таблиці та дослідити покриття середньої пенсії вне�
сками до ПФ з середньої заробітної плати (табл. 3).

За результатами табл. 3, можна побачити, що до пен�
сійного фонду пересічний українець працездатного віку
відраховує або за нього відраховує роботодавець у 2010
р. 657,19 грн. З урахуванням того, що на одного працез�
датного українця у 2010 р. приходиться 0,52 непрацез�
датної особи (при цьому не обов'язково пенсіонери), то
покриття внесками з середньої заробітної плати серед�
ньої пенсії становить 1296,98 грн., або в 1,3 разів більше,
ніж потрібно. Таким чином, ми можемо стверджувати,
що навіть за наявності 9% безробітного населення,
внесків із працюючих осіб повинно бути достатньо для
виплати усіх пенсій. Але, за даними пенсійного фонду,
не вистачає…. Отже, ми з досить значною часткою віро�
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гідності можемо в даному випадку виз�
начити можливі шляхи нестачі грошей:

— обкрадання на усіх рівнях пе�
нсійної системи;

— несплату всіма працюючими
внесків до пенсійного фонду.

Як один із шляхів наповнення ПФ
доцільно відмінити обмеження щодо
граничної величини заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески
для тих категорій осіб, для яких пен�
сія розраховується з повної величи�
ни заробітної плати (державні
службовці, військовослужбовці, де�
путати та ін.).

Наступним кроком проаналі�
зуємо можливу залежність збіль�
шення пенсій та заробітних плат від
фактичного ВВП.

Таким чином, збільшення ВВП
призводить до відповідного збіль�
шення заробітної плати. Тобто се�
редній рівень заробітної плати зро�
стає відповідно до зростання ВВП,
що призводить до повільнішого зростання пенсій. На наш
погляд, рівень заробітної плати відповідає рівню ВВП Ук�
раїни. Однак виведення заробітних плат з тіні потрібне,
але не за допомогою фіскального тиску, як це робиться
зараз, а за допомогою зменшення відсотка відрахування
до фондів соціального страхування та зменшення ко�
рупції у органах влади.

Далі розглянемо страхові (резервні) фонди.
Державні цільові фонди — це форма перерозподілу

й використання фінансових ресурсів, притягнутих дер�
жавою для фінансування суспільних потреб з певних дже�
рел, що мають цільове призначення. Ці фонди перебува�
ють у розпорядженні центральних і місцевих органів вла�
ди.

Державні цільові фонди є одним з ланок державних
фінансів, порядок їхнього формування й витрачання рег�
ламентується законодавчими актами (Законом України
"Про державний бюджет" на поточний рік, законами Ук�
раїни, що регламентують діяльність державних цільових
фондів).

Існування державних цільових фондів є необхідним і
зв'язано з наступним:

1) в органів державної влади й управління, які фор�
мують цільові фонди, з'являються додаткові джерела
фінансування своїх функцій;

2) існування єдиного централізованого фонду коштів
недостатньо для задоволення всіх державних потреб;

3) з'являється можливість із більшою ефективністю
здійснювати контролюючі функції за цільовим викорис�
танням державних засобів.

Джерелом державних цільових фондів (як держав�
ного, так і місцевих бюджетів) є націо�
нальний дохід країни. Мобілізація за�
собів для таких фондів здійснюється
через:

— спеціальні збори (найчастіше
обов'язкові);

— позики;
— кредити;
— спрямування коштів з бюджету

й т.д.
У системі державного соціально�

го страхування страховиком виступає
держава, що бере на себе зобов'язання
по створенню колективних страхових
фондів і виплаті страхового відшкоду�
вання.

На ринку страхових послуг мо�
жуть функціонувати й недержавні
компанії соціального страхування, які
доповнюють і розширюють спектр
страхових послуг.

Страхувальниками виступають
підприємства й організації, громадя�
ни, держава. Застрахованими є праців�

ники підприємств й організацій, а по деяких виплатах і
непрацюючі громадяни.

Далі розглянемо окремі цільові фонди соціального
страхування.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності

Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті
працездатності (далі — Фонд) створений відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра�
цездатності й витратами, обумовленими народженням і
похованням" і є правонаступником Фонду соціального
страхування України.

Послугами цього Фонду в основному користують�
ся бюджетники й робітники великих промислових
підприємств або підприємств із іноземними інвести�
ціями. Офісні й ринкові працівники, а також робітни�
ки невеликих фірм не звертаються по допомогу в ці
фонди через труднощі з оформленням документів,
крім того, перші п'ять днів з тимчасової непрацездат�
ності фінансуються за рахунок коштів роботодавця,
більшість фірм не вважають за доцільне оформлюва�
ти лікарняні листи, як правило, залишаються й без
лікарняних виплат. Оскільки невеликі фірми також
залишають без санаторних путівок, щодо фінансуван�
ня дитячих санаторії, то навряд чи сума у 30 грн. на
день може зацікавити батьків.

У цьому зв'язку доцільно спростити систему оформ�
лення документів для зазначених категорій працівників
невеликих фірм; увести квоти або внутрішній фонд саме
для цієї категорії роботодавців.

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Працездатні особи 681 669 657 651 649 651 659 
Непрацездатні особи 319 331 343 349 351 349 341 
Співвідношення 
непрацездатних до 
працездатних 

0,47 0,49 0,52 0,54 0,54 0,54 0,52 

Таблиця 2. Динаміка співвідношення непрацездатних та працездатних
осіб на 1000 населення*

*Демографічний паспорт території.

Таблиця 1. Динаміка розміру внесків до ПФ з середньої заробітної плати

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Середня 
заробітна 
плата (грн.) 

499,66 640,86 864,91 1111,9 1521,39 1665 1916 

Нарахування, 
33,2%, грн. 

165,89 212,77 287,15 369,15 505,10 552,78 636,11 

Утримання, 
2%, грн. 

9,99 12,82 17,30 22,24 30,43 33,30 38,32 

Разом, грн. 175,88 225,58 304,45 391,39 535,53 586,08 674,43

Таблиця 3. Покриття внесками до ПФ з середньої заробітної
плати середньої пенсії, грн.

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Середня 
заробітна 
плата (грн.) 

499,66 640,86 864,91 1111,9 1521,39 1665 1916 

Нарахування та 
утримання, 
35,3%, грн. 

175,88 225,58 304,45 391,39 535,53 586,08 674,43 

Середній розмір 
пенсії (грн.) 

182,2 316,4 406,8 478,4 751,4 898,36 999,02 

Співвідношення 
непрацездатних 
до працездатних 

0,47 0,49 0,52 0,54 0,54 0,54 0,52 

Покриття 
внесками 
середньої пенсії 
з урахуванням 
демографічних 
тенденцій

374,21 460,37 585,48 724,79 991,72 1085,33 1296,98 

Відсоток 
покриття

2,05 1,46 1,44 1,52 1,32 1,21 1,30 
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Фонд загального обов'язкового страхування на ви�
падок безробіття

Фонд загальнообов'язкового державного соціально�
го страхування України на випадок безробіття створе�
ний на підставі Закон України "Про загальнообов'язко�
ве державне соціальне страхування на випадок безробі�
ття" № 1533�ІІІ від 02.03.2000 р.

За даними Державного комітету статистики, рівень
зареєстрованого безробіття в Україні на кінець січня 2011
р. склав 2,1% від загальної кількості населення. За офі�
ційним даними, у цей час в Україні зареєстровано 585,6
тисяч безробітних. Більшість безробітних становлять
жінки й міське населення (310 тисяч — жінки, а 324 ти�
сячі — міське населення). При цьому допомога по безро�
біттю одержують 447,9 тисяч чоловік, а середній розмір
цієї допомоги становить 814 грн. на місяць.

У той же час експерти вважають, що реальне безро�
біття — значно вище. За статистикою, у службу через
низьку якість послуг і маленькі виплати по безробіттю
звертається тільки кожен п'ятий безробітний.

У той же час відповідно до даних Інституту еконо�
мічних досліджень і політичних консультацій, проведе�
них на базі методології Міжнародної організації праці,
реальний рівень безробіття на кінець 2010 р. становив
8,1—8,3%.

Слід зазначити, що в Україні з поля зору соціально�
го страхування випала така більша категорія працівників,

як трудові мігранти. Останнім часом в Ук�
раїні їх стає усе більше й більше. Тому до�
цільно для поповнення Фонду соціально�
го страхування на випадок безробіття по�
чати роботу із установлення зв'язків з
відповідними земляцтвами трудових
мігрантів як усередині України, так з
їхніми рідними країнами.

Доцільно почати переговори з тими
країнами про допомогу своїм земляцтвам
у соціальній сфері, вихідців з яких найб�
ільше проживає в Україні.

Фонд зі своєї сторони починає пошук
робочих місць для трудових мігрантів, а
земляцтва за це відраховують Фонду пев�
ну плату.

Також доцільно створити окремий
Фонд страхування від безробіття й для
іммігрантів.

Фонд страхування від нещасних ви�
падків на виробництві й професійних зах�
ворювань

Перехід до ринкових відносин зму�
сив будувати в Україні практично з
"нуля" систему соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві. Як
показує світовий досвід, сучасна еконо�
мічна криза, скорочення обсягів вироб�
ництва, погіршення умов роботи обо�
в'язково приводить до збільшення пору�
шень нормативів охорони праці і, як на�
слідок, ріст кількості нещасних випадків
на виробництві й професійній захворю�
ваності.

Для вирішення цих проблем був прий�
нятий Закон України "Про загальнообо�
в'язкове державне соціальне страхуван�
ня від нещасного випадку на виробництві
й професійному захворюванні, які послу�
жили причиною втрати працездатності"
№ 1105�XІ від 23 вересня 1999 р. (набу�
тив чинності з 01.04.2001 р.).

Фінансування Фонду соціального
страхування від нещасних випадків здійс�
нюється за рахунок:

— внесків роботодавців: для підпри�
ємств — з віднесенням на валові витрати
виробництва, для бюджетних установ й
організацій — з асигнувань, виділених на
їхній зміст і забезпечення;

— капіталізованих платежів, які над�
ійшли у випадках ліквідації страхуваль�

ників у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів Ук�
раїни;

— прибутку, отриманого від тимчасово вільних
коштів Фонду на депозитних рахунках;

— коштів, отриманих від стягнення відповідно до За�
кону України про загальнообов'язкове державне со�
ціальне страхування від нещасного випадку на вироб�
ництві й професійних захворювань, які спричинили втра�
ту працездатності штрафів і пені зі страхувальників,
штрафів із працівників, винних у порушенні вимог нор�
мативних актів з охорони праці, а також адміністратив�
них стягнень, у вигляді штрафів з посадових осіб під�
приємств, установ, організацій, фізичних осіб, які вико�
ристають найману працю, передбачених Кодексом Украї�
ни про адміністративні правопорушення;

— добровільних внесків й інших надходжень, одер�
жання яких не суперечать законодавству.

Фонд постійно вдосконалює свою діяльність. Так
були прийняті й удосконалені ряд наступних положень.

1. Положення про порядок забезпечення потерпілих
лікарськими засобами, виробами медичного призначен�
ня, постільною й натільною білизною, перуками, затвер�
джене постановою правління фонду від 27.03.2003 р. №
26 (далі — положення № 26).

2. Положення про вирахування середньої заробітної
плати для розрахунку виплат по загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню від нещасного ви�

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати та ВВП

Рис. 2. Динаміка середньої пенсії та ВВП
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падку на виробництві й професійному захворюванні, що
викликають втрату працездатності, затверджене поста�
новою правління фонду від 14.09.2004 р. № 66 (далі —
положення № 66).

3. Порядок створення й використання резерву фон�
ду соціального страхування від нещасних випадків на ви�
робництві й професійних захворюваннях України, зат�
верджений постановою правління ФСС від НСП від
25.10.2005 р. № 64 (далі — порядок № 64) і т.д.

В якості удосконалення фінансування фонду вважає�
мо за доцільне здійснити наступні заходи.

У рамках Фонду страхування від нещасних випадків
на виробництві й професійних захворювань доцільно
створити незалежну медичну комісію, яка (самостійно
або у взаємодії із правоохоронними органами) займала�
ся б розслідуванням нещасних випадків на виробництві з
тими, хто працює без трудової угоди (тобто отримує за�
робітну платню у конвертах), а також із трудовими
мігрантами.

У цей час в Україні відсутня єдина система збору й
аналізу інформації про травматизм, у тому числі вироб�
ничий. Дані про загиблих і травмованих на виробництві
за звітами Міністерства охорони здоров'я, Держміст�
промнагляду, Держкомстату й Фонду відрізняються, при�
чому істотно. У цьому зв'язку доцільно створити єдину
систему обліку травматизму, що дозволить виявляти тен�
денції й усувати недоліки в системі охорони праці. Як на�
слідок — зменшаться виплати у випадку нещасних ви�
падків на виробництві.

За оцінкою фахівців, доцільно також увести порядок
диференціації страхових тарифів, де їхній розмір визна�
чався б не робочими органами Фонду, а галузевими
міністерствами й центральними органами профспілок.

Ще одним пробілом є те, що до керування Фондом
соціального страхування по тимчасовій втраті праце�
здатності й Фондом соціального страхування від нещас�
них випадків на виробництві й професійних захворювань
не допущені профспілки. Але саме профспілки мають
найбільш повну інформацію відносно реальних умов
праці й можуть допомогти у випадках шахрайства з ре�
сурсами зазначених Фондів.

Фонд медичного страхування.
Медичне страхування — це вид особистого страху�

вання, що гарантує страхувальнику при виникненні стра�
хового випадку одержання медичної допомоги й компен�
сацію витрат на придбання медикаментів за рахунок стра�
хової компанії.

У Конституції України визначається дві статті, у яких
мова йде про соціальний захист громадян шляхом вико�
ристання системи страхування. По�перше, це стаття 46,
що регламентує обов'язкове державне соціальне страху�
вання за рахунок страхових внесків громадян, під�
приємств і організацій; по�друге, стаття 49, що проголо�
шує право кожного громадянина на медичне страхуван�
ня. Крім того, медичне страхування встановлене як обо�
в'язкове статтею 6 Закону України "Про страхування" від
7.03.96 р., однак даний закон не визначає порядку його
проведення. Таким чином, на сьогоднішні в Україні
відсутній повноцінний законодавчий акт, який врегулю�
вав би основні економічні і соціальні проблеми в даній
сфері.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від
29.06.02 р. зафіксував, що Конституція закріплює право
кожного громадянина на медичне страхування (не обо�
в'язкове, а добровільне), а умови і порядок проведення
медичного соціального страхування за рахунок держав�
них програм повинні бути визначені законодавчо.

Слід зазначити, що українська медицина залишила�
ся, мабуть, єдиною сферою, де норми нового цивільного
законодавства усе ще поступаються місцем застарілим
відносинам між лікарем і пацієнтом, коли хворий пере�
буває в безправному, залежному положенні від системи
державної охорони здоров'я.

Для підвищення довіри населення до медицини й дер�
жави доцільно створити спеціальну незалежну медичну
комісію, яка займалася б розслідуванням випадків лі�
карських помилок.

На законодавчому рівні закріпити відповідальність
лікаря перед пацієнтом.

Ще одна проблема — низька ціна робочої сили. У ра�
дянський час зарплата в собівартості продукції станови�
ла не менш 16—18%, а в ремонтно�будівельних підприє�
мствах — до 30%. На Заході заробітна плата в собівар�
тості продукції доходить до 80%. На сьогодні зарплата в
собівартості продукції в Україні становить 8—9—10%. В
аграрному секторі — 3—4%. При такому підході держа�
ви до формування заробітної плати навряд чи можливо
говорити про високі пенсії.

У цьому зв'язку необхідно підвищити роль держави,
що повинна встановити відповідні норми заробітної пла�
ти в собівартості продукції (наприклад, не нижче серед�
ньоєвропейської). Тим більше, що Україна прагне ввійти
в ЄС). Крім того, доцільно на державному рівні встано�
вити середню заробітну плату по галузях. Керівники
підприємств і фірм, які не сплачують заробітну плату на
рівні зазначених нормативів, повинні бути оштрафовані,
а при повторенні порушення має застосовуватися більш
жорсткіше покарання.

ВИСНОВКИ
Одна з основних проблем, що гальмує розвиток

державного соціального страхування України, — де�
фіцит фінансових ресурсів. Забезпечити фінансуван�
ня державного страхування сьогодні неможливо лише
через бюджетну систему. Необхідні активні дії, спря�
мовані на розвиток небанківських фінансових установ
— страхових компаній, пенсійних фондів, здатних мо�
білізувати значний незадіяний внутрішній потенціал.
Тому необхідність у теоретичному обгрунтуванні та
формуванні цілісного уявлення відносно фінансуван�
ня державного соціального страхування є основою
політики держави.

Таким чином, в українській економіці ще є значний
резерв для фінансового наповнення фондів державного
соціального страхування й тим самим підвищення жит�
тєвого рівня.
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ВСТУП
Сьогодні тенденції розвитку інноваційної політики та

національних інноваційних систем країн, які становлять
світове технологічне ядро, зазнають значних змін. Це по�
в'язано не тільки з глобальною фінансово�економічною кри�
зою, що вимагає економічних реформ, але і з тим, що на
початку XXI ст. спостерігаються перші ознаки нової нау�
ково�технологічної та промислової революції, пов'язаної з
появою новітніх технологій.

До недавнього часу інноваційна політика Японії базу�
валася виключно на ідеї побудови інноваційної економіки,
та у зв'язку з результатами аналізу сучасних тенденцій роз�
витку високих технологій і глобалізації інноваційного роз�
витку поступово почав використовуватися більш комплек�
сний, міждисциплінарний, міжвідомчий підхід.

Він вибудовується на необхідності координації цілей і
завдань інноваційного розвитку державного і приватного
секторів, науки і промисловості, а також побудови не про�
сто інноваційної економіки, а фактично нового, інновацій�
ного суспільства, інноваційної цивілізації XXI ст. В умовах
сучасної світової глобальної кризи цим змінам та тенденц�
іям варто приділити особливу увагу, зокрема досвіду Японії
у цій сфері і можливості адаптації його до національних умов
нашої держави.

Дослідження інноваційної системи Японії та її держав�
ної політики у сфері розвитку інноваційної економіки вис�
вітлені у наукових публікаціях М. Портера, Х. Такеурі та
М. Сакакібара, П. Кругмана, Д.А. Рубвальтер, А.Н. Авду�
лов, А.М. Кулькин, Е.В. Молодякова.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — проаналізувати особливості державної

політики Японії в контексті розвитку інноваційної економ�
іки, зокрема тенденції та перспективи розвитку інновацій�
ної системи Японії.

РЕЗУЛЬТАТИ
Узагальнення історичного досвіду різних країн перекон�

ливо доводить, що чинники об'єктивного відторгнення еко�
номічних реформ передусім пов'язані з неспроможністю
суспільства забезпечити потік науково�технічних інновацій,
опанування та поширення нових технологій. Тому ефектив�
ний перехід ринку і реалізація відомих принципів функціо�
нування розвинених економік майже неможливі без вирі�
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шення проблеми забезпечення умов для технологічних змін
і прискорення інноваційного процесу [1].

Вибір шляху інноваційного розвитку та формування
державної інноваційної політики для уряду будь�якої дер�
жави починається з визначення пріоритетів, базових еле�
ментів державної політики, з яких починається її форму�
вання і якими визначаються її основні напрями.

Інноваційна економіка — це економіка суспільства, зас�
нованого на знаннях, інноваціях, на позитивному ставленні
до нових ідей, нових машин, систем і технологій, на готов�
ності їх практично реалізувати в різних сферах людської
діяльності [2]. Розвиток інноваційної економіки країни за�
лежить від інноваційної активності в державі.

В економічній літературі під інноваційною активністю
розуміється процес, спрямований на втілення результатів
наукових досліджень і розробок або інших науково�техніч�
них досягнень у новий чи удосконалений продукт, у новий
чи удосконалений технологічний процес, який використо�
вується у практичній діяльності. Крім того, інноваційна ак�
тивність країни розуміється як сукупність робіт, пов'яза�
них з впровадженням нових або вдосконалених видів про�
дукції, послуг, технологічних процесів, придбанням прав на
патенти, ліцензій на використання винаходів, технологій і
проведення НДДКР [3]. Про інноваційну активність йдеть�
ся тоді, коли відбувається передача інформації та її матер�
іальних втілень зі сфери НДДКР у виробництво, що вказує
на наявність інноваційної інфраструктури в країні.

Інноваційна активність країни складається, в першу чер�
гу, з інноваційної активності конкретних підприємств, яка
визначається вибором і реалізацією відповідної стратегії
інноваційного розвитку, ступенем забезпеченості ресурса�
ми в інноваційній сфері та якістю інноваційного менеджмен�
ту. Можна виділити дві групи факторів, що визначають інно�
ваційну активність: внутрішні, спрямовані на налагоджен�
ня і управління інноваційною діяльністю на підприємстві, і
зовнішні, що сприяють розширенню меж інноваційної діяль�
ності.

Для характеристики інноваційної активності застосо�
вується такий показник, як частка інноваційних під�
приємств, тих, що освоюють нову продукцію або нові тех�
нології. Важливим фактором розвитку інноваційної актив�
ності є якість робочої сили. Більш висока якість робочої
сили, що характеризується більш високим рівнем освіти,
кваліфікації працівників, призводить до більш ефективного
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використання виробничих ресурсів. Якість робочої сили
визначає здатність фірми здійснювати власні НДДКР або
копіювати нові продукти в інших фірм.

Великі промислові підприємства здатні забезпечити тех�
нологічну модернізацію економіки, зростання її конкурен�
тоспроможності на основі передових технологій, можуть
перетворити науковий потенціал в один з основних ресурсів
стійкого економічного зростання. При цьому потрібні ак�
тивні дії держави, спрямовані на формування адекватної
інфраструктури:

— захист і активне використання об'єктів інтелектуаль�
ної власності;

— адекватне оподаткування учасників інноваційного
процесу;

— державне регулювання наукової та комерційної
діяльності.

Макрорегулюча функція держави, що використовує
широкий спектр правових, адміністративних, економічних
та інших засобів впливу на інноваційну сферу, проявляєть�
ся у створенні загальних правових норм інноваційної діяль�
ності, виконанні ролі замовника на нову продукцію, стиму�
люванні інноваційної діяльності за допомогою різного роду
інструментів: кредитів, позик, податкових пільг та інших по�
даткових важелів.

 Як свідчить світовий досвід, форму�
вання інноваційної економіки неможли�
ве без активної участі держави. Слід зау�
важити, що роль держави в становленні
інноваційної економіки значно вагоміша,
ніж при регулюванні звичайної економі�
чної політики. Це має передбачати роз�
робку стратегії переходу до інноваційної
моделі розвитку на основі використання
методів наукового планування на всіх
рівнях управління (це питання системно�
го аналізу, прогнозування, оптимізації,
програмно�цільових методів управління
тощо), підвищення рівня інноваційної
культури [4].

Тепер розглянемо державну політи�
ку Японії у сфері розвитку інноваційної
економіки як сукупність методів впливу
держави на виробництво з метою випус�
ку нових видів продукції і технологій, а
також розширення ринків збуту вітчизня�
них товарів. Істотне значення в підви�
щенні технологічного рівня розвитку еко�
номіки має вибір підприємствами на�
прямів інноваційної активності. І тут ве�
лика роль держави як суб'єкта, що дає
підприємствам довгострокові цільові
орієнтири. Спираючись на сформовані
програми, підприємства та венчурні
фірми враховують, що розвиток саме цих
галузей є одним з основних пріоритетів
державної стратегії.

У 2005 р. Національний інститут нау�
ково�технічної політики (NISTEP) Японії
представив черговий прогноз світового
науково�технічного розвитку на період до
2035 р., виділивши в ньому 130 головних
інноваційних напрямів і встановивши
відповідність між діючою в країні систе�
мою пріоритетів інноваційного розвитку
та її інноваційними напрямами. В резуль�
таті була побудована матриця "пріорите�
ти — інноваційні напрями", частина якої
наведена в табл. 1 [5].

Для успішної реалізації національних
пріоритетів, які зазначені в японському
"Базовому плані наукового і технічного
розвитку на 2006 — 2010 рр.", першоряд�
ним завданням виступає створення ефек�
тивної НІС, визначальною ланкою якої є
висококваліфіковані кадри. Їх підготов�
ка та досягнення загального світового
рівня стає загальнонаціональним пріори�
тетом. У зв'язку з цим поставлена і інша,
не менш масштабна задача — виробити
заходи, які дозволили б японцям стати
нацією, що активно формує передові
знання і технології.

У цілому, можна констатувати, що формування НІС
Японії здійснювалося за допомогою послідовного перехо�
ду від переважного імпортування передових зарубіжних
технологій і ноу�хау до опори на власні оригінальні розроб�
ки та науково�технічні досягнення на основі вітчизняних
фундаментальних досліджень.

Переважна більшість фундаментальних досліджень в
Японії, як і в інших розвинених країнах, ведеться в універ�
ситетах і державних лабораторіях. Основну частку витрат
на НДДКР в Японії несе приватний сектор, зацікавлений
переважно в їх прикладному характері. Такий підхід за�
безпечив Японії найбільші успіхи саме на тих напрямах тех�
нічного прогресу, які пов'язані з виробництвом спожив�
чих товарів масового попиту. У галузі фундаментальних
досліджень та немасового виробництва помітно відставан�
ня Японії від інших розвинених країн. Так, незважаючи на
посилення уваги в Японії до власних фундаментальних
досліджень, що відзначається з 80�х років XX ст., збільшен�
ня їх фінансування і стимулювання і, відповідно, знижен�
ня залежності країни від імпорту зарубіжних технологій,
ця залежність все ж таки зберігалася навіть на початку XXI
ст. (рис. 1).

Ще в 80�х роках XX ст., розробки японських економістів
намагалися визначити синтетичні показники, які відобра�

Системи перетворення енергії   •  •     

Нові принципи атомної 
енергетики 

    •     

Відновлювані енергетичні 
джерела 

  •  •     

Методи оцінки ресурсів     •     
Технології переробки 
відходів 

  •  •     

Запобігання природних катастроф   •    •   

Наноаналіз і нановиміри    •      

Технології нано-і мікрообробки 
 

   •  •    

Виробничі системи «людина- 
робот» 
 

     •    

Нові транспортні системи 
 

      •   

Системи виробництва знань         • 
Методи оцінки технологій 
 
 

        • 

Інноваційні напрямки 

Н
ау
ки

 п
ро

 ж
ит
тя

 

Ін
фо

рм
ат
ик
а 
і 

те
ле
ко
му
ні
ка
ці
ї 

Ек
ол
ог
ія

 

Н
ан
от
ех
но
ло
гі
ї і

 
ма
те
рі
ал
и 

Ен
ер
ге
ти
ка

 і 
ре
су
рс
и 

П
ро
ми

сл
ов
і 

те
хн
ол
ог
ії 

Ін
фр

ас
тр
ук
ту
ра

 

Зе
мл

я 
і к
ос
мо
с 

Ін
ш
е 

Високопродуктивні комп'ютери  •        

Системи штучного інтелекту  •        

Нові принципи інформатики та 
зв'язку 

 •        

Системи зберігання інформації  •  •      

Електроніка для систем безпеки  •     •   

Молекулярна і органічна 
електроніка 

 •  •      

Біоелектроніка • •  •      
Інформатика для медицини • •        

Превентивна медицина •         
Дослідження мозку •         
Нанобіологія •   •      
Технології освоєння Світового 
океану 

  •     •  

Глибинні дослідження Землі   •     •  

Космічні і транспортні засоби        •  

Таблиця 1. Матриця "пріоритети — інноваційні напрями"
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жали б науково�технічний потенціал
Японії, а також на їх основі проводити
міжнародні порівняння.

При розробці синтетичного показника
японські економісти виділяють два прин�
ципово важливих поняття: по�перше, тех�
нічний рівень, при визначенні якого не має
значення, чи використовується в країні
вітчизняна або імпортована техніка і тех�
нологія; по�друге, потенційні можливості
науково�технічних розробок, тобто
здатність самостійно розробляти нові то�
вари і виробничі процеси або на принци�
повій основі удосконалювати вже наявні.
Виділення цих двох понять веде до необхі�
дності введення розмежування таких кате�
горій, як "науково�технічний потенціал" і
"інноваційний потенціал". Ці дві категорії
споріднені і взаємозалежні, однак не слід
їх ототожнювати. Головна їхня відмінність
полягає в тому, що інноваційний потенці�
ал, в порівнянні з науково�технічним, вклю�
чає в себе не тільки здатність створювати
науково�технічні нововведення, але й усп�
ішно впроваджувати їх у виробництві та ре�
алізації товарів і послуг. Таким чином, науково�технічний
потенціал є хоча і дуже важливим, але лише одним з компо�
нентів потенціалу інноваційного.

Науково�технічний потенціал країни може бути виміря�
ний шляхом порівняння використовуваних ресурсів і резуль�
татів їх застосування. До використовуваних ресурсів, як пра�
вило, відносять витрати на НДДКР і / або чисельність науко�
вих працівників. Результат, в свою чергу, вимірюється
кількістю патентів і наукових публікацій. Слід зауважити, що
кількість патентів, скоріше, є показником винахідницької, а
не інноваційної діяльності, оскільки в цьому показнику не вра�
ховується комерційна реалізація винаходів, патент взагалі
може бути не затребуваний. Кількість наукових публікацій
також не дає повноцінну можливість оцінити ринкове засто�
сування висунутих в публікації ідей та винаходів. Рівень роз�
витку людського ресурсу, вимірюваного таким показником,
як число людей з вищою освітою, також не досконалий. Він
не враховує якості освіти та актуальності набувають знань,
не береться до уваги і розвиток навичок в результаті навчан�
ня на робочому місці. Таким чином, за допомогою перерахо�
ваних вище показників можна охарактеризувати, і то не по�
вністю, лише науково�технічний, але не інноваційний потен�
ціал країни. Оцінка інноваційного потенціалу повинна вклю�
чати аналіз кількісних і якісних параметрів, що описують
інфраструктуру країни, рівень розвитку інформаційно�кому�
нікаційних технологій і виробничої системи, якість освіти,
ступінь комунікативності між різними суб'єктами інновацій�
ного процесу, їх здатність впроваджувати і успішно засто�
совувати нові технології, (в тому числі запозичені з�за кор�
дону), а також віддачу від інноваційної діяльності [6].

Найбільш комплексною та відпрацьованої системою
якісної та кількісної характеристики інноваційного потен�
ціалу країни є методологія, застосовувана Світовим банком
та іменована "оцінка знання" (Knowledge Assessment
Methodology — КАМ). Вона використовує більше 80
кількісних і якісних показників розвитку країни за чотирма
основними параметрами "економіки знань":

— економічна система та інституційні особливості;
— утворення і людський капітал;
— рівень розвитку ІКТ;
— поточний рівень інноваційної активності.
КАМ застосовується для підрахунку двох індексів —

індексу знань (Knowledge Index — KI) та індексу "економіки
знань" (Knowledge Economy Index — KEI). KI використовується
для оцінки здатності країни створювати, впроваджувати та
поширювати знання. Він є індикатором загального потенціалу
країни в галузі розвитку знань. KEI враховує, наскільки ефек�
тивно використовуються отримані знання для економічного
розвитку. Якщо KI підраховується за трьома з чотирьох заз�
начених вище параметрів — освіти і людського ресурсу, інно�
ваційної активності та ІКТ, то KEI включає і четвертий пара�
метр — економічну систему та інституційні особливості.

Індекси KI і KEI дають можливість досліджувати інно�
ваційний потенціал країни в порівнянні з іншими держава�
ми. Для оцінки інноваційного потенціалу Японії порівняє�
мо її показники відповідно до параметрів "економіки знань"
з іншими розвиненими країнами (табл. 2) [7].

Національна інноваційна система Японії значною мірою
націлена на всебічне використання потенціалу людини. У
зв'язку з цим науково�технічні і організаційні інновації в
Японії концентруються за чотирма основними напрямами:
по�перше, забезпечення економіки більш продуктивними за�
собами праці та подальше вдосконалення працезберігаючих
технологій. НТП і вдосконалення організації праці, як і ра�
ніше, залишаються вирішальними чинниками економічного
зростання. По�друге, створення такої техніки і технологій,
які дозволяли б ефективно включити в економічний процес
додаткові трудові ресурси, перш за все, працю жінок і чо�
ловіків старшого віку. По�третє, пошук рішення проблем
старіючого суспільства. Для Японії, а в перспективі і для
більшості розвинених країн, це одна з найважливіших про�
блем. По�четверте, створення для довгожителів різних за�
собів, здатних пом'якшити багато проблем старості.

Націлюючи свою НІС на рішення проблем, пов'язаних
з демографією, Японія прагне реагувати і на глобальні вик�
лики, зокрема на посилення конкурентної боротьби на
світових ринках. Основними конкурентами Японії є США і
швидко прогресуючий Китай. Відповідаючи на ці виклики,
Японія робить основний упор на розвиток і примноження
свого інтелектуального капіталу, прагнучи на його основі
удосконалювати і розвивати НІС.

У зв'язку з цим однією з проблем, що гальмують інно�
ваційний розвиток Японії, є проблема інтелектуальної влас�
ності. Розглядаючи інноваційну систему як найважливіший
національний ресурс, японські фахівці вивчили механізми
підтримки та нарощування інтелектуальної власності в ряді
розвинених країн, перш за все, в США. В результаті було
прийнято рішення різко знизити рівень витрат на оформ�
лення патентної документації, закріпити патентні права не
за винахідниками та урядом, як це зазвичай робилося, а за
університетами і спеціальними посередницькими ліцензу�
ючими організаціями. Було запропоновано активно розви�
вати контрактну систему, яка орієнтує університетські дос�
лідження на замовлення промислових компаній, довіряючи
їм право бути співвласниками патенту, що знижує фінан�
сове навантаження на розробників [6].

Пріоритетами в НІС Японії є: 1) нові системи; 2) інфор�
матика та зв'язок; 3) нанотехнології та матеріали; 4) техно�
логії збереження навколишнього середовища. У цих сфе�
рах, як вважають японські фахівці, можливі проривні новітні
рішення, комерціалізація яких дасть інноваторам серйозні
переваги перед конкурентами. Грунтуючись на такій позиції,
для прискорення проходження оформлення патентів в
Японії було переглянуто Патентний закон і Закон про тор�
гові знаки. Крім того, для створення ефективної системи з
організацій�посередників, які забезпечують передачу нау�
ково�технічних досягнень з університетських лабораторій і
державних НДІ в приватний промисловий сектор, був прий�
нятий Закон про трансферт технологій з університетів у
промисловість та спеціальні заходи щодо пожвавлення про�
мисловості і вдосконаленні промислових технологій.

Об'єктом особливої уваги японського керівництва є
оформлення прав на інтелектуальну власність. У цьому
зв'язку правовою основою забезпечення інноваційного роз�

Рис. 1. Порівняльна динаміка витрат та прибутку Японії від міжнародного
трансферу технологій

Джерело: побудовано автором за даними офіціального сайту Японського бюро
статистики: http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/17.htm
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витку Японії в даний час є "Основний закон про інтелекту�
альну відповідальності" (грудень 2002 р.). Закон націлений
на те, щоб організувати в масштабах країни "цикл інтелек�
туального творення". Цей цикл повинен включати в себе три
найважливіші складові, об'єднані у взаємопов'язану систе�
му: інтелектуальне творення — придбання та охорона прав
на інтелектуальну власність — комерціалізація інтелекту�
альної власності. При цьому останній етап стає джерелом
коштів для наступного аналогічного циклу [8].

У законі обумовлено, що держава відповідає за розроб�
ку реалізації спільної політики, що забезпечує формування
і відтворення циклу. Разом з тим, певна відповідальність за
її реалізацію покладається на регіональні органи управлін�
ня, які повинні відповідати за стан кадрових ресурсів, орган�
ізацію співпраці між компаніями та університетами. Універ�
ситети, в свою чергу, несуть відповідальність разом з дер�
жавою за створення сприятливих умов для діяльності дос�
лідників та інженерів і найбільш ефективне використання
їх знань і досвіду.

Створення такої моделі НІС націлене на реалізацію
підвищеного ступеня конкурентостійкості серед розвине�
них країн. Для цього при формуванні інноваційної системи
в Японії робиться основний акцент не тільки на науково�
технічні та технологічні чинники, а й значною мірою на тех�
нології в сфері організації та управління. У зв'язку з цим
особлива увага приділяється розробці теорії соціальних ме�
реж, а також теорії, що стосується соціальних взаємин і
соціальної організації. Крім того, найважливішим напрямом
в організаційно�управлінських інноваціях є розробка тех�
нологій управління сукупними ризиками. Організаційні
інновації зачіпають і сферу наукової та інженерної діяль�
ності, зокрема, раціоналізацію методів планування, вико�
нання, контролю і оцінки дослідних проектів, які могли б
підвищити продуктивність праці в науковій сфері в серед�
ньому на 50%.

ВИСНОВКИ
У цілому можна констатувати, що характерною особ�

ливістю національної інноваційної системи Японії є те, що
вона послідовно формується і розвивається з середини XX
ст., пройшовши кілька етапів. При цьому на кожному етапі
урядові органи і підприємницькі кола діяли досить злагод�
жено, зміцнюючи фінансову, кадрову і матеріальну базу
науки, одночасно тримаючи в центрі уваги постійне онов�
лення обладнання, вдосконалення виробничих та організа�
ційних технологій, розвиваючи систему контролю якості,
виховуючи у персонала органічну потребу до підвищення
кваліфікації та активного застосування нових знань.

Розглядаючи державну політику Японії у сфері розвит�
ку інноваційної економіки, слід розрізняти поняття "дер�
жавна інноваційна політика" і "державна науково�технічна
політика". Науково�технічна політика націлена на підвищен�
ня науково�технічного потенціалу країни в цілому, включа�
ючи розвиток фундаментальної науки, системи освіти та ін.
Інноваційна політика орієнтована переважно на підтримку
інноваційної діяльності в приватному секторі: на розвиток
прикладної науки, створення і вдосконалення системи за�
безпечення приватних компаній інформацією про останні
науково�технічні досягнення, а також на полегшення про�
цесу комерціалізації останніх.

Важливою відмінною рисою японської системи побудо�
ви інноваційної діяльності в приватних компаніях є її на�
ціленість на забезпечення максимально ефективної взає�
модії всіх основних етапів інноваційного процесу — НДДКР,
виробництво, збут, маркетинг. Всі ці складові частини орга�

нізовані таким чином, щоб про�
тягом всіх стадій процесу роз�
робки нової продукції — від
початку розробки концепції до
організації серійного вироб�
ництва — забезпечити активну
генерацію, відбір і швидке по�
ширення інноваційних ідей та
їх успішну реалізацію в про�
дукції.

Характеризуючи в цілому
державну політику Японії у
сфері розвитку інноваційної
економіки, слід констатувати,
що колишня політика, заснова�
на на запозиченнях і подальшо�
му вдосконаленні зарубіжних

інновацій і технологій, себе вичерпала до початку 90�х років.
У даний час Японія знаходиться на стадії переходу до прин�
ципово нової моделі інноваційного розвитку, яка покликана
забезпечити їй позиції економічного та науково�технічного
лідера за рахунок комерційної реалізації національними ком�
паніями наукових досягнень і розробок, які не використову�
вались раніше конкурентами. Найважливішою особливістю
нової НІС є реалізація розробленої в країні концепції "інте�
лектуального творення". Слід зазначити, що, незважаючи на
помітні успіхи державної політики Японії в формуванні НІС
і суттєві результати з її реалізації, поки кардинального пе�
реходу від колишньої моделі запозичення зарубіжних досяг�
нень та їх адаптації, локалізації та вдосконалення не відбу�
лося. Японія, як і раніше, активно запозичує зарубіжні тех�
нології та ноу�хау. Важливою обставиною, що гальмує ре�
зультативність державної інноваційної політики Японії, є
свідома відмова від розвитку унікальних напрямів, пов'яза�
них з великим ризиком зазнати невдачі, особливо якщо вони
не обіцяють виходу на масове виробництво, яка сформувала
у японських дослідників і розробників суто прагматичний тип
мислення, орієнтований на безперервні доробки та по�
ліпшення виробів і процесів, створених раніше. Існують і інші
перешкоди на шляху подальшого науково�технічного та інно�
ваційного розвитку, зокрема недостатній рівень доступності
венчурного капіталу.

Разом з тим, державна політика Японії у сфері розвит�
ку інноваційної економіки має суттєвий потенціал, що відоб�
ражається в соціальній орієнтованості ряду інноваційних
процесів, на противагу суто технократичним підходам її
розвитку. Підготовка великих науково�технічних програм
зумовлює необхідність підвищення ролі фундаментальних
досліджень. У зв'язку з цим державні структури не лише
збільшують частки інвестиційних вкладень у такі досліджен�
ня, а й спонукають робити це у всезростаючих масштабах
приватні фірми. Сфера наукових досліджень і розробок пе�
рестає бути стихійним генератором структурних зрушень в
економіці. Визначаючи коротко� та довгострокові пріори�
тети науково�технічного розвитку, державні управлінські
структури виявляють ініціативу в розробці цільових дослі�
дницьких програм і визначають законодавчі заходи прямо�
го і непрямого стимулювання реалізації їх та впроваджен�
ня результатів розробок у виробництво.
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Рейтинг Країна KEI KI Економічна система Поточний рівень 
інноваційної активності Освіта ІКТ 

1 Данія 9.52 9.49 9.61 9.49 9.78 9.21 
2 Швеція 9.51 9.57 9.33 9.76 9.29 9.66 
3 Фінляндія 9.37 9.39 9.31 9.67 9.77 8.73 
6 Канада 9.17 9.08 9.45 9.44 9.26 8.54 
7 Великобританія 9.10 9.06 9.24 9.24 8.49 9.45 
9 США 9.02 9.02 9.61 9.49 9.78 9.21 
12 Германія 8.96 8.92 9.06 8.94 8.36 9.47 
20 Японія 8.42 8.63 7.81 9.22 8.67 8.00 
22 Франція 8.40 8.64 7.67 8.66 9.02 8.26 
 Загально по G7 8.72 8.91 8.15 9.19 8.75 8.80 
 Всі країни 5.95 6.19 5.21 8.11 4.24 6.22 

Таблиця 2. Основні індекси і параметри "економіки знань", 2009 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ.
Парадигма сталого розвитку регіонів включає в себе три

нероздільні складові, такі як економічна, соціальна та еко�
логічна, і лише вирішення проблем, які існують у кожній з
них, забезпечить необхідні умови для реалізації ефектив�
ної регіональної політики. Вченими�регіоналістами достат�
ньо глибоко пророблені програми із економічного та еко�
логічного розвитку регіонів, проте, на нашу думку, недостат�
ньо уваги приділено соціальному розвитку, зокрема у час�
тині, яка стосується здоров'я населення. Взагалі, як у світі,
так і в Україні склалась ситуація, що проблемами здоров'я
населення займаються переважно лікарі та медичні устано�
ви. Проте такий підхід є не тільки неприйнятним, а й шкідли�
вим, адже рівень захворюваності, інвалідності робить сут�
тєвий відбиток на економічній ситуації у державі та її регі�
онах. Створюється патологічне коло, суть якого полягає у
тому, що недостатнє приділення уваги проблемам здоров'я
та недостатня концентрація ресурсів у даному напрямі спо�
нукає підвищення захворюваності, що потребує додаткових
ресурсів на лікування, а це, у свою чергу, призводить до до�
даткових витрат, що ще більше погіршує економічну ситуа�
цію у державі та рівень соціального забезпечення населен�
ня.

Таким чином, здоров'я населення є надто серйозною
проблемою, щоб віддавати її розв'язання виключно лікарям,
а тому тільки загальнодержавна інтеграція зусиль вчених
усіх галузей, в тому числі економістів, може дати суттєві
результати у вирішенні завдань, що покращить здоров'я на�
селення.

На сьогодні склалась така ситуація, що вчені, які зай�
маються проблемами медицини, досягли значних успіхів у
зниженні смертності та подовженні середньої тривалості
життя, проте ефективний подальший розвиток потребує
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допомоги вчених інших галузей, зокрема є суттєва потреба
в інженерній допомозі із метою розробки сучасних діагно�
стичних та лікувальних приладів, програмістів — для ство�
рення відповідного програмного забезпечення, матеріалоз�
навців — для впровадження нових матеріалів, які постійно
створюються і які можуть бути корисні у лікуванні хворих,
і список таких прикладів може бути нескінченно довгим. На
нашу думку, суттєву роль у програмі із покращення здоро�
в'я нації і конкретно у профілактиці захворюваності можуть
відіграти також вчені економісти, адже саме вони володі�
ють інструментами, за допомогою яких можна здійснювати
ефективний вплив на великі популяції населення.

Окрім того, слід зазначити, що проведення досліджень
у медицині та здійснення нових наукових проривів, які дали
б суттєвий ефект, потребує великих зусиль та інвестицій, а
розробка програм на стику різних наук, зокрема медицини
та економіки, є процесом, який потребує значно менших
інвестицій, адже унікальність таких програм полягає у на�
явності вираженого ефекту мультиплікації знань вчених, які
на перший погляд займаються абсолютно різними пробле�
мами, а насправді вирішують одну і ту ж: забезпечують за�
доволення потреб населення та покращення фізичної, соц�
іальної, духовної якості його життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Вирішенню проблем регіонів присвячена велика
кількість праць таких відомих вчених�класиків: Й. Тюнена,
У. Ізарда, Ф. Перру, Ж. Будвіля, В. Леонтьєва, П. Хагет�
та, Р. Хартшорна, Т. Хачерстронда, М.І. Тугана�Барановсь�
кого.

Велику увагу даній проблематиці також приділяють су�
часні науковці, зокрема: Долішній М.І., Герасимчук З.В.
Чумаченко М.Г., Амоша О.І., Поповкін В.А., Симоненко
В.К., Шаблій О.І., Михасюк І., Паламарчук М.М., Пістун
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М.Д., Стиченко Д.М. та ін. Сталий розвиток регіонів дослі�
джувався у роботах: Вахович І.М., Трегобчук В.М., Бистря�
ков І., Харічков С.К., Федорищева А.М., Кравців B.C., Бара�
новський В.М., та ін.

Проте, в літературі практично відсутні дослідження, які
теоретично обгрунтували б та забезпечили міжгалузеву
інтеграцію у напрямі покращення здоров'я жителів регіонів
та продовження очікуваної середньої тривалості їх життя.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті — теоретично обгрунтувати можливість ко�

оперування вчених різних галузей із метою розробки та ре�
алізації програм, спрямованих на забезпечення соціально�
економічного розвитку регіонів, зокрема у частині покра�
щення здоров'я населення, що неодмінно призведе до по�
довження тривалості його життя.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За останні п'ятдесят років суттєво зросла здатність си�

стеми охорони здоров'я впливати на зниження захворюва�
ності населення. За визначенням ВООЗ, уряди держав по�
винні забезпечувати доступність медичних послуг для тих,
хто їх найбільше потребує, і за умови ефективної органі�
зації безпосередньо система охорони здоров'я може забез�
печити зменшення загальної смертності у віці до 75 років
на 23% у чоловіків і на 32% — у жінок.

Однак можливості впливу її на громадське здоров'я на
популяційному щаблі є обмеженими, адже велика кількість
проблем, які існують у суспільстві, можуть бути вирішенні
на загальнодержавному рівні і при інтеграції у даний про�
цес усіх державних, громадських та приватних організацій.

За даними досліджень Світового банку, які проводили�
ся в Україні із метою подолання демографічної кризи та пол�
іпшення здоров'я нації, що в кінцевому результаті повинно
забезпечити зростання економічного та соціального добро�
буту населення в Україні та Росії, відсоток населення, який
оцінює свій стан здоров'я як добрий, складає відповідно
18,9% та 21,0%, а у Нідерландах таких 78,4%, Франції —
77,4%, Швеції — 75,1%, Великій Британії — 74,7%, Німеч�
чині — 64,8%.

Дане дослідження верифікується статистичними дани�
ми про динаміку смертності у різних країнах Європи. Так,
не може не викликати занепокоєння, що Україна є "ліде�
ром" у даному рейтингу, зокрема смертність у нашій дер�
жаві становить 16,37%, що на 70% є вище аналогічного по�
казника середнього по Євросоюзу і у два рази вища за да�
ний показник у Нідерландах. Слід зауважити наявність не�
гативного тренда зростання смертності у нашій державі; так,
якщо вона у 1985 році становила 12,3%, у 1995 — 15,46%, то

у 2009 — 6,37%, у той час як у країнах Євросоюзу даний
показник не тільки не зростав, а й знижувався (табл. 1).

Ще гірша ситуація зі смертністю на Україні є у людей
працездатного віку: за даними Коваленка В.М., рівень смер�
тності чоловіків працездатного віку у 4,2 рази перевищує
показник Європейського Союзу, і Україна посідає друге
місце в Європі після Росії. Стандартизований коефіцієнт у
віці 15—29 років в 3,4 рази, віком 30—44 роки в 5,8 рази і в
45—64�річних в 4,1 рази вищий, ніж відповідно серед країн
Європи. У жінок рівень смертності у працездатному віці в
три рази вищий, ніж у ЄС.

В Україні спостерігається "надсмертність" серед чо�
ловіків у вікових групах 25—44 роки, яка у майже у 3 рази
перевищує у жінок аналогічного віку, а саме: всього помер�
ло 46939 осіб (34824 чоловіків і 12115 жінок).

Ще однією проблемою, яка потребує негайного вирі�
шення, є диференціація показників середньої тривалості
життя у сільського та міського населення, зокрема середня
тривалість життя в містах є вищою, ніж у сільській місце�
вості, на 1,7 роки (табл. 2).

Не менш разючими є дані порівняння тривалості життя
у різних країнах. Так, тривалість жит�
тя в Україні у 2009 році становила 68,07
роки, в той час як в Євросоюзі — 79,59,
тобто українці на 11,7 роки живуть
менше, ніж мешканці Євросоюзу, і на
13,63 роки менше, ніж жителі Італії,
тобто у середньому тривалість життя
українця є на 20% коротшим, ніж італ�
ійця (табл. 3).

На нашу думку, така сумна статис�
тика, окрім розпачу та відчуття національної меншості, по�
винна викликати бажання вчених України усіх галузей інтег�
руватися в процес покращення здоров'я нації, що призведе
до підвищення якості життя українців та продовження його
тривалості.

Учені вважають, що значна частина смертей відбуваєть�
ся передчасно і від причин, безпосередньо не пов'язаних з
віком, тобто не детермінованих процесом старіння. Із цьо�
го випливає, що проблема має не тільки медичну складову,
а, в першу чергу, соціальну, і тому кожен вчений нашої дер�
жави повинен задуматися, а що я можу зробити для покра�
щення здоров'я нації та подовження середньої тривалості
життя українців.

Погіршення стану здоров'я зумовлене, насамперед, ком�
плексом не медичних, а соціально�економічних та екологі�
чних чинників, тому поліпшення здоров'я неможливе без
істотних соціально�економічних змін.

Відповідно до сучасних поглядів вчених�економістів,
регіональна політика сталого розвитку — це свідома, цілес�
прямована, відповідно до стратегії сталого розвитку регіо�
ну, взаємоузгоджена діяльність органів державного та ре�
гіонального управління, спрямована на створення умов та
забезпечення збалансованості соціальної, економічної та
екологічної сфер регіону [2].

H.П. Кризина та інші вчені вважають, що державна по�
літика України в галузі охорони здоров'я — це комплекс
прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань
щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здо�
ров'я та соціального благополуччя населення держави як
найважливішої складової її національного багатства шля�
хом реалізації сукупності політичних, організаційних, еко�
номічних, правових, соціальних, культурних, наукових та
медичних заходів з метою збереження генофонду українсь�
кої нації, її гуманітарного потенціалу[3].

При аналізі вищенаведених визначень можна зрозумі�
ти, що політика держави в галузі охорони здоров'я є скла�
довою політики сталого розвитку регіонів, а тому логічним
є те, що вчені�економісти, розробляючи теоретичні кон�
цепції та практичні програми, які реалізують принципи ста�
лого розвитку регіонів, повинні постійно тримати у полі зору
питання, які пов'язані із проблемами забезпечення здоро�
в'я населення. Тобто для створення ефективної стратегії
слід об'єднати зусилля як працівників охорони здоров'я, так
і вчених регіоналістів, що, на нашу думку, дасть можливість
досягнути значних результатів у вирішенні даної пробле�
ми.

Окрім того, в основу сучасної парадигми державної
політики України у сфері охорони здоров'я має бути покла�
дено розуміння того, що здоров'я людини — соціально�еко�
номічна цінність, а скоординовані дії вчених різних галузей,
працівників органів державного управління, представників

Країна Смертність (%0) 
1985 р. 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2009 р.

Україна 12,13 12,19 15,46 15,39 16,37
Росія. 11,36 11,20 15,00 15,40 15,82
Болгарія 12,0 12,08 13,64 14,09 14,50 
СНД 10,61 10,31 13,19 13,07 13,01 
Польща 10,25 10,19 10,01 9,52 9,95 
Велика Британія 11,86 11,21 11,12 10,33 9,06 
Німеччина - 11,61 10,83 10,31 9,98 
Франція 10,01 9,27 9,14 9,10 8,57 
Фінляндія 9,86 10,04 9,66 9,58 9,35 
Нідерланди 8,47 8,62 8,78 8,82 8,16 
Греція 9,35 9,27 9,58 9,97 9,60 
Швеція 11,26 11,12 10,61 10,54 9,93 
Італія 9,58 9,43 9,72 9,70 9,65 
Євросоюз 10,56 10,36 10,22 9,86 9,63 

Таблиця 1. Динаміка смертності в Україні у порівнянні з
країнами Європи (1)

 Все

Рік Обидві 
статі

Чолові
ки Жінки Обидві 

статі
Чолові
ки Жінки Обидві 

статі
Чолові
ки Жінки

2009 рік 69,1 64,3 73,9 69,7 65 74,2 67,8 62,8 73,2
2010 рік 69,8 65,1 74,2 70,3 65,8 74,5 68,6 63,9 73,6

населення Міське населення Сільське населення

Таблиця 2. Середня очікувана тривалість життя в Україні в 2009—2010 р. (1)
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бізнесу, які спрямовані на покращання здоров'я нації, —
стратегічний пріоритет держави.

У науковій медичні літературі існує велика кількість
праць щодо покращення політики держави в галузі охоро�
ни здоров'я.

Так, М. Солоненко вважає, що для розробки та запро�
вадження ефективної державної політики реформування
галузі охорони здоров'я необхідно пройти три стадії: прий�
няття політичних і управлінських рішень, їх реалізація та
оцінка результатів реформ. Досліджуючи світовий досвід
реформування галузі охорони здоров'я, автор акцентує
увагу на таких заходах щодо успішної реалізації цього про�
цесу:

— лібералізація попиту на медичні послуги шляхом роз�
ширення можливостей споживчого вибору і зміни ролі дер�
жави, споживачів, медичних закладів і лікарів, які взаємо�
діють і стають більш активними партнерами у сфері охоро�
ни здоров'я;

— диверсифікація пропозицій медичних послуг завдя�
ки створенню сприятливого середовища для недержавної
та приватної діяльності шляхом перерозподілу власності,
виробництва й фінансування охорони здоров'я;

— удосконалення стимулів для медичних закладів і ме�
дичних працівників за економію і підвищення якості медич�
них послуг на новому конкурентному ринку [4].

В. М. Пономаренко стверджує, що національна політика
в галузі охорони здоров'я повинна передбачати створення
нової ідеології охорони здоров'я та вироблення шляхів і
засобів оптимальної організації на національному рівні охо�
рони та поліпшення здоров'я, формування здорового спо�
собу життя, медичної та соціальної профілактики захворю�
вань, реабілітації [5].

Вчені�медики вважають, що для підвищення якості дер�
жавної політики необхідні не тільки змістовні та структурні
зміни, а й суттєве підвищення функціональної результатив�
ності її реалізації, суть цього завдання полягає в забезпе�
ченні максимальної відповідності змісту, структури,
функцій, методів і сили впливу державної політики цілям і
вимогам суспільних трансформацій перехідного періоду. На
їхню думку, стратегічною метою політики держави у сфері
охорони здоров'я є поліпшення стану здоров'я населення,
забезпечення доступності медичної допомоги для всіх про�
шарків. Збереження і поліпшення здоров'я забезпечує більш
повне використання багатогранних можливостей людини,
тривалість активного працездатного періоду її життя. Здо�
ров'я повинне сприймається не тільки як здатність до фізич�
ного благополучного існування, а і як здатність до виконан�
ня соціально�трудових функцій, до відтворення сукупності
людських здібностей та потреб, оскільки ступінь розвитку
різноманітних здібностей, творчих можливостей особис�
тості і повнота їх реалізації, інтенсивність та результа�
тивність життєдіяльності індивіда є не лише залежними, а й
певною мірою похідними від стану його здоров'я [6].

За останні 10 років прийнято 45 загальнодержавних
програм та 10 затверджено на урядовому рівні. Так, стосов�
но стимулювання народжуваності і формування здорового
покоління їх прийнято 15, щодо профілактики і лікування
СНІД — 5, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 5, бороть�
би з туберкульозом — 4, розвитку медицини катастроф —
3, здоров'я літніх людей — 3, боротьби з наркоманією — 3.
На жаль, ефективність їх виявилася низькою і вони не до�
сягнули цілей, які перед ними ставилися. На думку ряду вче�
них, основною причиною їх провалу було недостатнє ресур�
сне забезпечення, так 4 % з них взагалі не фінансувались,
фінансування 6 % було обмеженим на третину, 10 % —
майже на половину, 26 % програм було профінансовано
частково [7].

Бахтеєва Т. вважає, що основними причинами затяж�
ної системної кризи в галузі є:

— відсутність у вищого керівництва країни розуміння
того ступеня загрози, що несе в собі демографічна криза;

— хронічне недофінансування галузі й украй неефек�
тивне й нераціональне використання бюджетних ресурсів,
що виділяються;

— відсутність у суспільстві ідеології здоров'я й свідо�
мого ставлення громадян до необхідності його збереження
і зміцнення.

— хронічне запізнювання із прийняттям стратегічно
важливих рішень, зокрема щодо реформи фінансування га�
лузі [8].

Вченими�регіоналістами досить глибоко пророблені
проблеми соціального розвитку регіонів, зокрема у частині

демографічних навантажень, громадського правопорядку,
розвитку ринку праці, розвитку культури та освіти, покра�
щення побутових умов проживання, матеріального забез�
печення населення і т.д. Проте, на нашу думку, не достатнім
є вивчення економістами проблем стану здоров'я населен�
ня регіонів. Імовірно, існує думка, що дана проблема є вик�
лючною проблемою медицини. Однак світовий досвід пока�
зує, що лише комплексний підхід та зусилля учених із різних
галузей можуть суттєво покращувати стан здоров'я насе�
лення регіонів і участь вчених економістів повинна бути не
другорядною у дослідженні даного питання, адже дана про�
блема, на переконання ряду дослідників, є надто серйозною
і важливою для національної безпеки України та може заг�
рожувати національним інтересам України [10; 12; 13].

На нашу думку, особливу важливу роль можуть відігра�
ти напрацювання регіоналістів у профілактиці захворюва�
ності населення. Ці роботи можуть мати як опосередкова�
ний вплив через результати, які досягаються при покращенні
екологічної ситуації та економічного добробуту населення,
так і безпосередній, наприклад, через економічні та інсти�
туціальні впливи на спосіб життя, харчування відпочинку
людей.

Слід відмітити, що на даний час недостатньо розробле�
ним є питання включення в даний процес, окрім органів вла�
ди інших суб'єктів господарювання, зокрема бізнесу. Недо�
статнє теоретичне обгрунтування включення підприємств
регіонів у забезпечення соціального розвитку території, де
вони функціонують, призводить до банальної профанації та
виключно декларативного підходу у вирішенні даної про�
блеми. Тому теоретична розробка імплантації бізнесу у соц�
іальний розвиток регіону стає як ніколи актуальною. На
нашу думку, слід створити комплекс заходів, програм, про�
ектів та інструментів, з допомогою яких можна досягнути
партнерства між бізнесом та державою не формального, а
реального, що дасть результати, які будуть значно вищими,
ніж ті, які є на даний момент. Причиною ефективності спів�
праці стане синергія ресурсів та досвіду, якими володіють
органи державної влади та інтерпренерські властивості та
компетенції, які характерні для бізнесу.

Ще одним фактором, який, на нашу думку, суттєво міг
би покращити результати програм із подолання демогра�
фічної кризи, є зміна рівня, на якому реалізуються проек�
ти. Ми вважаємо, що слід розмістити управлінські акценти
таким чином, щоб центральні органи влади здійснювали
лише ініціюючу, координуючу та контролюючу функцію, а
реалізація проекту та його фінансування здійснювалося на
регіональному рівні.

В основі нашого переконання лежить визнання потен�
ційно високої ефективності регіонального господарюван�
ня, а відповідно і кращої якості впровадження різноманіт�
них програм та проектів. Так, Л.А. Яремко наводить ряд при�
чин, які пояснюють високу продуктивність "мезорівня",
зокрема він стверджує, що на регіональному рівні викорис�
тання місцевих ресурсів відбувається ефективніше, також
формуються локальні фактори продуктивності, завдяки те�
риторіальній концентрації промислових підприємств, зу�
мовленій наявністю сировинних, інвестиційних, трудових

Країна 
Тривалість життя (років) Різниця

1985 р. 1990 р. 1995 р. 2000 р. 2009 р.  
Україна 69,94 70,54 66,86 67,86 68,07 -1,87 
Російська 
Федерація

68,31 69,28 64,67 65,43 66,7 -1,61 

СНД 68,72 69,71 65,89 67,07 68,07 -0,65 
Польща 70,64 71,01 72,01 73,95 75,73 5,09 
Велика 
Британія 

74,67 75,92 76,78 78,06 80,55 5,88 

Німеччина 75,1 75,54 76,84 78,42 79,99 4,89 
Франція 75,99 77,62 78,71 79,35 81,43 5,44 
Фінляндія 74,49 75,13 76,75 77,88 80,19 5,7 
Нідерланди 76,55 77,19 77,7 78,29 80,76 4,21 
Греція 76 77,19 77,82 78,5 80,34 4,34 
Швеція 76,84 77,77 79,07 79,92 81,35 4,51 
Італія 75,69 77,2 78,39 79,98 81,7 6,01 
Євросоюз 74,66 75,54 76,56 77,94 79,59 4,93 

Таблиця 3. Очікувана тривалість життя при народженні
(обидві статі)
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ресурсів, окрім цього зростання регіональної продуктив�
ності досягається за рахунок вигод від компактного розмі�
щення підприємств постачальників і користувачів ресурсів,
допоміжних виробництв, зосередження на певній місцевості
кваліфікованої та спеціалізованої робочої сили [12].

І ще однією причиною , яка лежить в основі ефектив�
ності регіональних проектів, є можливість кращого задово�
лення потреб населення регіону та підвищення рівня та
якості його життя, оскільки місцева влада краще відчуває
потреби регіону. Вона забезпечує громаду місцевими това�
рами суспільного споживання, що визначають комфорт про�
живання на даній території. Ефективне виконання функцій
місцевою владою спонукає приплив громадян, а відповідно
і трудових ресурсів у регіон, і, навпаки, відтік людей з тери�
торії при неякісному задоволені їх потреб. Стігліц Дж. вва�
жає, що саме це спонукає регіональну та місцеву владу до
покращення забезпечення громади місцевими суспільними
благами [13].

Аналогічної думки дотримується У. Ізард, який стверд�
жує, що регіоналізація соціально�економічних процесів сприяє
кращому задоволенню інтересів та потреб домашніх госпо�
дарств, підприємств і громади загалом. Вона допомагає
збільшити реальний дохід на душу населення, що є найважли�
вішим показником успішності регіональної інтеграції [15].

Слід також зазначити, що для жителів кожного із регі�
онів характерний набір неформальних цінностей, норм, пра�
вил та ментальних особливостей, які поділяються членами
групи і роблять можливим співробітництво всередині цієї
групи, що є одним із ключових факторів успіху при реалі�
зації складних проектів.

Дж. Нейсбіт стверджує, що існують "регіональні
відмінності" між людьми, що реалізуються у певній системі
цінностей, ставленні до життя, у формуванні чогось схожого
на "географічний" спосіб мислення [16], що, безперечно,
сприяє кращому порозумінню між учасниками локального
господарського процесу, послабленню опортуністичної
поведінки. На його думку, саме у цьому полягає один із чин�
ників ефективності регіональної економіки.

Ще одним важливим фактором, який має суттєвий вплив
на успішність розв'язання соціально�економічних проблем
на регіональному рівні, є наявність тісних комунікацій та
взаємодії між регіональною владою та локальними бізне�
сом. Так, на регіональному рівні існує можливість постійних
стосунків, часто особистих, між адміністрацією та представ�
никами бізнесу, внаслідок яких, з одного боку, влада може
лобіювати інтереси регіонального бізнесу на державному
рівні та сприяти його розвитку; з іншого — місцевій владі
легше реалізувати необхідні соціально�економічні проекти,
які необхідні для задоволення потреб регіону.

Підсумовуючи вищенаведені аргументи, можна впев�
нено стверджувати, що реалізація програми із подолання
демографічної кризи та подовження очікуваної тривалості
життя українців буде значно ефективнішою, якщо буде
здійснюватися на рівні регіонів держави. Слід зазначити, що
запорукою успіху даної програми повинні стати врахуван�
ня соціальних та ментальних особливостей жителів тери�
торій, де буде реалізовуватися така програма, а також взає�
мовигідна співпраця бізнесу та влади.

Таким чином, єдиним шляхом подовження середньої
очікуваної тривалості життя українців є визнання здоров'я
населення пріоритетною стратегічною ціллю, одним із клю�
чових факторів національної безпеки, стабільності й бла�
гополуччя нації. Для досягнення цієї мети не достатньо ство�
рення однієї чи декількох програм, ефективність реалізації
яких викликає певні сумніви.

На нашу думку, для вирішення даної проблеми слід:
— у рамках Ради національної безпеки і оборони Ук�

раїни створити департамент чи іншу структуру, яка коор�
динувала б ініціативу, реалізацію та контроль виконання
програм та проектів направлених на подовження тривалості
життя в Україні;

— проаналізувати світовий досвід низькоресурсних, але
ефективних заходів, які реалізовувалися у різних країнах і
які дали суттєві результати;

— на основі власного та світового досвіду створити
міжгалузеву програму, але із акцентом на проекти, які да�
дуть результати у найближчій перспективі, оскільки демог�
рафічна криза збільшує навантаження на працююче насе�
лення, що ще більше погіршує соціально�економічно стано�
вище громадян України;

— програму слід реалізовувати на регіональному рівні
під керівництвом місцевих органів влади із залученням те�

риторіальних державних та громадських установ і органі�
зацій із обов'язковим включенням у неї регіональних бізнес�
структур.

ВИСНОВОК
Демографічна криза, яка наростає в Україні, потребує

невідкладних заходів, які дали б ефект у найближчому май�
бутньому та забезпечили його сталий розвиток у перспек�
тиві. Низька ефективність попередніх реалізованих держав�
них програм свідчить про наявність методологічних поми�
лок, які були допущені при їх створені та впроваджені. На
нашу думку, основним прорахунком були відсутність міжга�
лузевої інтеграції вчених, невключення бізнесу у дані про�
грами та ігнорування принципу високої ефективності регі�
онального господарювання. Ми вважаємо, що лише реалі�
зація програми на рівні регіонів, кооперування вчених різних
галузей та залучення до даного процесу бізнесу дасть мож�
ливість створити та реалізувати програми, які дадуть суттєві
результати у подоланні наростаючої демографічної кризи,
яка на сьогодні є реальною загрозою національній безпеці
України.
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 ВСТУП
Незважаючи на неоднозначні оцінки щодо опти�

мального способу фінансування бюджетного дефіциту
та наслідків державного боргу, державні запозичення
залишаються одним з найпоширеніших інструментів
фінансування видатків держави. Тому постійне зростан�
ня обсягів боргів характерне практично для всіх країн
світу. Причому зростання державних боргів і боргово�
го навантаження характерне як для країн із транзитив�
ною економікою, так і для провідних промислово роз�
винутих країн. Саме останні виступають найбільшими
кредиторами світової економіки й водночас мають
найбільші обсяги державних боргів у абсолютному і
відносному виразі.

 Значна кількість промислово розвинутих країн, зок�
рема Японія, Італія, Бельгія, мають державний борг,
який за обсягами перевищує ВВП. В той же час частка
державного боргу у ВВП деяких країн із перехідною
економікою на кінець 2008 року (за попередніми оцін�
ками) становитиме в Болгарії — 19 %, Польщі — 49,1 %,
Словаччини — 29,4%, Словенії — 27,2%, Чехії — 30,9%,
Угорщині — 68,1 % [1].

 Наведені статистичні дані свідчать про провідну
роль промислово розвинутих країн у накопиченні бор�
гових зобов'язань у світовій економіці. В умовах акти�
візації останнім часом фінансових криз, каталізатором
яких нерідко виступає так званий "борговий" фактор,
особлива увага стала приділятися забезпеченню прове�
дення ефективної боргової політики. Усвідомлення ри�
зиковості розгортання різного роду фінансових пірамід,
зростання загрози інтенсивності дефолтів, збільшення
масштабів руйнівних наслідків необачної боргової по�
літики спонукало розвинуті країни світу активізувати
зусилля, націлені на вдосконалення управління держав�
ним боргом.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема державного боргу вважається дослідже�

ною у західній літературі. Значну увагу їй приділяли
Р. Барро, Р. Масгрейв, Дж. Бюкенен. Різні аспекти ана�
лізу державного боргу розкриті у роботах вітчизняних
економістів. Науковим дослідженням питань державно�
го боргу присвячені праці О.Д. Василика, А.І. Данилен�
ка, В.М. Гейця, Т.В. Вахненко, А.М. Мороза, та інших.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає у дослідженні впливу держав�

них запозичень на економічне зростання, розробленні
практичних рекомендацій щодо вдосконалення борго�
вої політики, використання світового досвіду управлін�
ня заборгованістю в Україні. Для досягнення поставле�
ної мети у дослідженні передбачається низка завдань:
встановлення конкретних цілей боргової політики,
аналіз світового досвіду управління заборгованістю,
зокрема країн ЦСЄ.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державний борг розвинутих країн традиційно фор�

мувався, насамперед, за рахунок внутрішнього ринку ка�
піталів. Найбільше значення прямі міждержавні креди�
ти у формуванні боргу розвинутих країн мали в 50�60�х
роках, надалі ця форма зовнішнього боргу використо�
вувалася лише епізодично, переважно для фінансуван�
ня короткострокової кризової заборгованості. Пізніше,
у 70—90�х роках XX ст., безпосередні запозичення дер�
жавних органів влади розвинутих країн у зовнішніх по�
зичальників були порівняно невеликі.

У формуванні державного боргу розвинутих країн
велику роль відіграє придбання державних цінних па�
перів цих країн нерезидентами. Ці папери характеризу�
ються найбільш високою надійністю і ліквідністю. Вони
використовуються як об'єкти довгострокових інвес�
тицій коштів державних валютних резервів, страхових
компаній і пенсійних фондів.

Табл. 1 [1; 4] дає узагальнену картину використан�
ня відповідних моделей управління державним боргом
в європейських країнах.

Найбільш розповсюдженою серед розвинутих
країн є агентська модель управління державним бор�
гом. Її використовують в Австрії, Бельгії, Фінляндії,
Франції, Греції, Нідерландах, Ірландії, Латвії, Німеч�
чині, Португалії, Словаччині, Швеції, Угорщині, Ве�
ликій Британії — тобто в більшій половині країн�членів
Європейського Союзу. В різних країнах сфера повно�
важень агентств досить відрізняється. У своїй
більшості агентства підпорядковуються міністерству
фінансів (казначейству) і головним чином покликані
виконувати від його імені та за його дорученням опе�
рації з випуску, обслуговування та погашення держав�
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них цінних паперів. Структура таких агентств побудо�
вана за принципом корпоративної моделі управління,
а їх персонал працює на професійній основі і не вхо�
дить до складу державної служби. Окрема роль у пи�
таннях контролю за борговими операціями відводить�
ся вищим аудиторським установам, які здійснюють
аудит звітності і діяльності органів управління держав�
ним боргом.

Урядова модель використовується в Чехії, Естонії,
Іспанії, Литві, Люксембурзі, Польщі, Словенії, Італії.
Банківська модель найбільше підлягає критиці і вико�
ристовується лише на Кіпрі, Мальті і в Данії.

Незалежно від інституційної моделі управління дер�
жавним боргом, основними завданнями залишаються
розробка боргової стратегії, управління ліквідністю та
обслуговування боргу. Можна визначити певні риси, ха�
рактерні для процесу формування та управління дер�
жавним боргом в розвинутих країнах:

— всі методи та інструменти управління державним
боргом спрямовані на макроекономічну стабілізацію та
структурні перетворення, формування економіки, адап�
тованої до функціонування в умовах фінансової глоба�
лізації, здатної забезпечити збалансований соціально�
економічний розвиток;

— в економічно розвинутих країнах система управ�
ління державним боргом базується на принципах
відкритості; прозорості, прогнозованості та відпові�
дальності;

— для розвинутих країн характерним є високий
рівень розвитку ринку державних цінних паперів, які ре�
алізуються як вітчизняним, так і зарубіжним інвесто�
рам, сприяючи диверсифікації ризиків;

— застосовуються як ринкові, так і неринкові мето�
ди полегшення боргового навантаження, серед яких ши�
роке розповсюдження отримали конверсії боргових
зобов'язань в акції, інші цінні папери з дисконтом від
номіналу або зі зниженим відсотком, конверсії у роз�
виток, екологію та інші;

— відбувається зростання надходжень валютно�
фінансових ресурсів із високорозвинутих країн до
країн, що розвиваються та країн з трансформаційною
економікою.

Політикою управління державним боргом в розви�
нутих країнах передбачається розробка відповідних
стратегій, затвердження урядових директив, а також

ухвалення щорічних програм фінансування та планів
реалізації боргових запозичень.

З кінця 80�х років до країн, що розвиваються, тра�
диційно обтяжених високою зовнішньою заборгован�
істю, приєдналися колишні соціалістичні країни, ок�
ремі з яких (зокрема, Польща й Угорщина) ще до по�
чатку ринкових перетворень вже були боржниками
західних країн (табл. 2) [5].

Зростання обсягів зовнішніх боргів країн з пере�
хідною економікою може бути пояснене двома група�
ми факторів. З одного боку, тривала реструктуриза�
ція національної економіки цих країн, макроекономі�
чна незбалансованість, нерівновага у фінансовій сфері

об'єктивно робили неминучими залучення зовнішніх
кредитних ресурсів. З іншого боку, слід вказати і на існу�
вання неекономічних факторів, а саме — зацікавленість
західних країн у залученні східноєвропейських держав
до сфери свого політичного впливу, що могло бути до�
сягнуто, у тому числі і за рахунок механізмів кредиту�
вання. Результатом цих процесів стало те, що зовнішній
борг країн з перехідною економікою за 1990—2000 р.
виріс на 65 % і склав до 2000 р. 376,2 млрд дол. США [2,
с. 106].

Про рівень зовнішньої заборгованості країн Цент�
ральної та Східної Європи протягом останнього деся�
тиріччя XX ст. у порівнянні з іншими країнами з пере�
хідною економікою свідчить динаміка співвідношення
зовнішнього державного боргу і ВВП країн.

 Для України особливий інтерес представляє досвід
окремих країн Центральної і Східної Європи (особли�
во Польщі, Угорщини, Чехії), які мали приблизно одна�
ковий з Україною господарський механізм, майже од�
ночасно почали трансформацію своїх політичних і еко�
номічних систем, однак досягли різних результатів у
процесі ринкових перетворень.

Цікавим є досвід управління державним боргом
Польщі, яка з 2004 р. стала повноправним членом Євро�
пейського Союзу. Відповідно до умов Маастрихтської
угоди, для країн�членів ЄС розраховані норми, які об�
межують розмір дефіциту державного бюджету в ме�
жах не більше 3 %, і максимально допустимий обсяг
співвідношення боргу до ВВП в межах 60 %.

Загальний державний борг Польщі складається з
боргу Державного казначейства та боргу державного
сектора економіки. Державний борг у Польщі охоплює
зобов'язання сектора державних фінансів з таких кате�
горій:

1) емітованих цінних паперів, які є грошовими гаран�
тіями;

2) отриманих кредитів та позик;
3) прийнятих депозитів;
4) стягнення зобов'язань з бюджетних одиниць.
Видатки державного бюджету Польщі на обслуго�

вування боргу Державної скарбниці охоплюють, зокре�
ма видатки бюджету держави на виплату відсотків і дис�
конту від казначейських цінних паперів, виплату від�
сотків за взяті кредити і позики, а також виплати, по�
в'язані з наданими Державною скарбницею поручитель�
ствами та гарантіями. Законодавство Польщі у сфері
державного боргу є адаптованим до вимог європейсь�
кого законодавства.

Польща мала найбільшу зовнішню заборгованість
серед колишніх соціалістичних кран. У 1990 р. вона скла�
дала 49 млрд дол. У 1981—1989 pp. Польщі вдалося ук�
ласти чотири угоди про реструктуризацію зовнішнього
боргу з офіційними кредиторами і сім — з комерційни�
ми банками. Протягом 90�х pоків XX ст. державний борг
Польщі знижувався. Так, наприкінці 1993 р. зовнішня
заборгованість Польщі складала вже 47,1 млрд дол.
США [2, с. 108]. Даний обсяг заборгованості став ре�
зультатом досягнутої 1991 р. угоди з Паризьким клу�
бом, яка відкрила шлях до 50�відсоткового скорочення
самої заборгованості та її реструктуризації до 2009 р.
Частина боргу, що залишалася, була пролонгована на

Модель 
управління Країни, які використовують дану модель 

Агентська Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерлан-
ди, Ірландія, Латвія, Німеччина, Португалія, Словаччина, 
Швеція, Угорщина, Велика Британія 

Банківська Кіпр, Данія, Мальта 
Урядова Чехія, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, Польща, 

Словенія, Італія 

Таблиця 1.  Моделі управління державним боргом
у країнах ЄC

Країна Внутрішній 
борг 

Зовнішній 
борг 

Білорусія 52 48 
Грузія 31 69 
Угорщина 69 31 
Латвія 0 100 
Польща 59 41 
Росія 16 84 
Україна 28 72 
Середні 
значення 

45 55 

Таблиця 2. Структура державного боргу
в країнах з перехідною економікою у 2002 р.,

(% до загальної суми боргу)
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19—23 роки з пільговим періодом у 4—12 років із про�
гресивною шкалою амортизації, що забезпечує лише по�
ступове зростання навантаження по обслуговуванню
боргу. При цьому зниження польського боргу здійсню�
валося в два етапи під наглядом МВФ за дотриманням
Польщею прийнятих на себе зобов'язань щодо прове�
дення ринкових реформ.

Протягом першого етапу (до березня 1994 р.) кре�
дитори Паризького клубу знизили суму польського
боргу на 30 % і списали 80 % прострочених відсотків.
Таким чином основний борг був знижений на 2,9 млрд
дол., а його обслуговування — на 6 млрд дол. У люто�
му 1994 р. МВФ надав Польщі новий кредит з метою
зниження в ході другого етапу суми боргу ще на 20 %.
Крім цього, угодою з Паризьким клубом передбачало�
ся скорочення польських боргів ще на 10 % на основі
двосторонніх угод з окремими країнами�кредиторами
шляхом конверсії боргів у спеціальні фонди в націо�
нальній валюті.

Вже в 1998 р. зовнішній борг Польщі склав 33 млрд
дол. США. Темпи зростання польської економіки на по�
чатку XXI ст. складали 4—5 % на рік, стабільності фінан�
сового стану сприяв значний обсяг валютних резервів,
що склав у 1998 р. 27,4 млрд дол. США.

Такі позитивні результати розвитку Польщі знач�
ною мірою були досягнуті завдяки активній і послідовній
реалізації програм міжнародних фінансових організацій
і широкомасштабній фінансовій допомозі, що полягала
в списанні значної частини боргу країні і припливі іно�
земних інвестицій.

На кінець 1999 р. рівень загальних зобов'язань
Польщі дорівнював 60 млрд дол. США. Протягом року
він збільшився на 4 млрд дол. США в основному за ра�
хунок банків та підприємств, борги яких перевищували
28 млрд дол. США. В той же час держава постійно ско�
рочувала свої зобов'язання. Відношення зовнішнього
державного боргу до ВВП в 1999 р. складало близько
21 %.

Протягом 2003—2005 років державний борг Польщі
постійно зростав, що пояснюється необхідністю фінан�
сування дефіциту державного бюджету. Ця тенденція
добре ілюструється даними табл. 3 [2, с. 111].

Дані таблиці показують, що, незважаючи на те, що
відношення боргу до ВВП не перевищує встановленої
60 %�ї межі, цей показник має тенденцію до зростання.

Інша країна з перехідною економікою — Угорщи�
на, вже в 1989 р. мала найвищі у Східній Європі обсяги
заборгованості в розрахунку на душу населення.
Зовнішні борги Угорщини зросли з 13 5 млрд дол. США
наприкінці 1992 р. до 18,9 млрд дол. США (приблизно
48 % ВВП) на кінець 1994 р. В 1996 р. 30 % бюджетних
надходжень, або 9% ВВП, використовувалося на обслу�
говування державного боргу. Зважаючи на те, що краї�
на стабільно виконувала свої зобов'язання по зовнішніх
боргах, МВФ класифікував показники зовнішньої за�
боргованості Угорщини як помірні. Протягом 1996—
2000 pp. Угорщина щорічно сплачувала в середньому 10
млрд дол. США за зовнішнім боргом, що перевищувало
20 % ВВП [1]. Стабільне виконання своїх зобов'язань з
обслуговування зовнішнього боргу дозволило країні не
вдаватися до його реструктуризації і забезпечити собі
репутацію надійного позичальника.

На відміну від країн Центральної Європи, що досяг�
ли значних успіхів у ході ринкових перетворень, для
балканських країн (таких як Болгарія, Румунія) пробле�
ма обслуговування зовнішнього боргу і фінансово�еко�
номічної стабілізації залишається актуальною, хоча
вони сьогодні вже є членами ЄС. Так, зовнішній борг
Болгарії протягом 90�х років XX ст. не зазнав істотних
змін і коливався в рамках 10—12 млрд дол. США.
Відносні показники зовнішнього боргу Болгарії були
найгіршими в регіоні: зовнішній борг фактично дорів�
нював ВВП, а відношення боргу до експорту сягав кри�
тичної величини — більше 200 %.

У 1991—1992 pp. Болгарія уклала угоду з Паризь�
ким клубом про реструктуризацію боргів, згідно якої
платежі, що здійснювалися у ці роки офіційним креди�
торам на загальну суму близько 0,7 млрд дол., були пе�
ренесені на 10 років з пільговим періодом у 6 років. Крім
того, в липні 1994 р. набрала силу угода про врегулю�
вання заборгованості комерційним банкам, яка склада�
ла основну частину боргу Болгарії. Ця угода охопила
борги на загальну суму в 8,1 млрд дол., у тому числі про�
строчену заборгованість по відсотках, що нагромади�
лися з 1991 р. У результаті реалізації угоди відбулося
фактичне зниження боргу комерційним банкам на 47—
48 %.

Восени 1998 р. Болгарія підписала трирічну угоду
з МВФ, яка передбачала надання країні кредитів на
суму в 840 млн дол., що розподілені на 12 траншів.
Перший транш Болгарія отримала вже в 1998 р. Як це
традиційно практикує МВФ, кожний наступний транш
надавався тільки при виконанні Болгарією численних
жорстких умов і критеріїв фонду. МВФ висував ви�
моги щодо макроекономічних показників, реформу�
вання практично всіх галузей промисловості ,
сільського господарства, банківської сфери, податко�
вої системи, приватизації, обслуговування зовнішнь�
ого боргу тощо.

Цікавим є й досвід Румунії. У 80�ті роки за рахунок
різкого скорочення внутрішнього споживання Румунії
вдалося погасити практично всю зовнішню заборго�
ваність, що сягала 21 млрд дол. У цей час вольовим
рішенням керівництва країни був фактично припинений
імпорт і прискорено темпи нарощування експорту, що
дозволило до 1989 р. погасити основну частину зовніш�
ньої заборгованості (1,2 млрд дол. у 1990 p. порівняно з
21 млрд дол. на початку 80�х). Різке падіння рівня жит�
тя в країні в результаті проведення такої політики ста�
ло однією з основних причин кривавої революції, яка
привела до повалення режиму Чаушеску.

Починаючи з 90�х років, зовнішній борг Румунії не�
ухильно зростав і досяг понад 8 млрд дол. на початок
XXI ст. Платіжний баланс по поточних операціях і зов�
нішньоторговельний баланс протягом усіх 90�х років
зводився з дефіцитом. Готуючись до вступу до ЄС, Ру�
мунія значно активізувала реформи, провела інтенсив�
ну приватизацію державних підприємств і банків, досяг�
ла успіхів у переговорах з міжнародними фінансовими
організаціями і найбільшими кредиторами: Францією,
Нідерландами і США. В результаті у 1999 р. МВФ виді�
лив Румунії більше 500 млн дол.; Євросоюз надав кре�
дит в 200 млн евро [1]. Однією з головних цілей цієї до�
помоги повинно було стати відновлення судноплавства
по Дунаю, перерваного війною в Югославії. Проте ви�
ділені кредити сприяли загальному покращенню еконо�
мічної ситуації в країні.

На відміну від інших соціалістичних країн, Чехо�
словаччина проводила вкрай обережну політику зов�
нішніх запозичень і практично не мала проблем з
зовнішнім боргом. Це дало їй можливість розпочати

Таблиця 3. Державний борг польщі та його відношення
до ввп у 2003—2005 роках

Показник 2003 2004 2005 
 
 

млн 
злотих 

% 
ВВП 

млн 
злотих 

% 
ВВП 

млн 
злотих 

% 
ВВП 

Борг Державного 
казначейства 

378 944 46,4 402 860 45,5 437 499 47,3 

— внутрішній 213 999 26,2 232 353 26,2 242 148 26,2 
— зовнішній 164 995 20,2 170 508 19,3 195 351 21,1
Загальний держа-
вний борг

408 631 50,1 432 282 48,8 465 497 50,3 

Загальний держа-
вний борг, збіль-
шений на суму 
наданих гарантій і 
поручительств

420 041 51,5 444 137 50,2 476 920 51,5 
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трансформацію своєї соціально�економічної системи з
найменшим рівнем зовнішньої заборгованості.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити на�
ступні висновки.

1. Країни Центральної і Східної Європи ще в соціа�
лістичний період зіткнулися з серйозними проблемами
щодо зовнішнього боргу і були змушені використову�
вати різні методи його скорочення і реструктуризації з
метою підтримки своєї кредитоспроможності.

2. По відношенню до постсоціалістичних країн цен�
трально� і східноєвропейського регіону західні держа�
ви традиційно мали свої геополітичні інтереси. Після
початку ринкових і загальнодемократичних перетво�
рень у цих країнах відношення офіційних кредиторів і
західних банків до зазначеної групи країн було дифе�
ренційованим залежно від інтенсивності і кардинально�
сти проведення ними розроблених західними експерта�
ми заходів.

3. Програми фінансово�економічної стабілізації в
постсоціалістичних країнах базувались на принципах
твердих бюджетних і грошово�кредитних обмежень,
зниження інфляції, метою яких була стабілізація всієї
внутрішньо�економічної системи і зовнішньоекономіч�
ного положення, у тому числі на світових фінансових
ринках.

4. Істотним джерелом фінансування постсоціалі�
стичних країн стали відстрочки і реструктуризація пла�
тежів за зовнішніми боргами, так зване, за терміноло�
гією міжнародних фінансових організацій, "спеціальне
фінансування".

5. Реструктуризація боргів офіційними кредитора�
ми полегшила фінансово�економічний стан країн Цен�
тральної і Східної Європи, насамперед на початковому
етапі ринкових реформ, сприяла відновленню їхньої
платоспроможності, стимулювала залучення нових
джерел фінансування.

 Боргову політику слід розглядати як цілеспрямо�
вану діяльність державних структур із розробки і реа�
лізації методів, механізмів й інструментів дії правової,
економічної, соціальної та іншого характеру з метою
забезпечення ефективного використання державних
запозичень, оптимізації боргової політики при раціо�
нальному використанні наявного економічного потен�
ціалу.

Мета управління боргом полягає в створенні умов
використання наявних можливостей зовнішнього фінан�
сування, не породжуючи майбутніх проблем із платіж�
ним балансом чи державним бюджетом.

Поточні і майбутні проблеми заборгованості вима�
гають не імпульсивних дій з пом'якшенням ситуації, а
системних підходів для їхнього грунтовного вирішен�
ня, тобто йдеться про необхідність ефективного управ�
ління зовнішнім боргом.

Орієнтири і заходи боргової політики на найближчі
роки повинні бути такими, щоб забезпечувати її ефек�
тивність:

1) обсяг державного боргу та платежів, пов'язаних
з його обслуговуванням, повинен утримуватися в еко�
номічно допустимих межах;

2) необхідно підтримувати обсяг і структуру держав�
ного боргу, які дозволяють гарантовано його обслуго�
вувати, а також рефінансувати борг незалежно від ста�
ну державного бюджету;

3) розмір золотовалютних резервів України, пови�
нен поповнюватися, щоб у разі дії несприятливих фак�
торів країна могла знизити нестабільність динаміки зов�
нішнього курсу валюти, зменшити імовірність виникнен�
ня фінансової кризи;

4) також заходами щодо попередження та опосеред�
кованого регулювання зовнішньої заборгованості є
підвищення рівня фінансового управління на державних
підприємствах і суворий контроль з боку міністерств за
цільовим спрямуванням і обгрунтованістю джерел по�
гашення зовнішніх кредитів.

5) для досягнення цільових орієнтирів потрібно вжи�
ти низку заходів, а саме:

— обмежити зростання умовних зобов'язань краї�
ни;

— досягти помірного дефіциту бюджету для утри�
мання співвідношення державного боргу і ВВП на ста�
більному рівні;

— спрямувати надходження від приватизації дер�
жавного майна на погашення зовнішнього боргу з ме�
тою утримання стабільної нетто�боргової позиції дер�
жави;

— розвивати внутрішній фінансовий ринок і пере�
містити акценти з зовнішніх комерційних позик на
внутрішні для мінімізації валютних ризиків і ризиків
пролонгації боргу;

— підвищити ефективність використання позикових
грошових коштів і спрямувати їх на виробничі інвестиції.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проаналізоване вище, можна прийти

до таких основних висновків:
— cвітовий досвід показує, що незалежно від орган�

ізаційної структури ефективна система управління бор�
гом має грунтуватися на таких принципах, як: встанов�
лення конкретних цілей боргової політики; чітке роз�
межування сфер відповідальності і підзвітності між мо�
нетарною та борговою політикою; визначення стратег�
ічних рамок боргової політики і, насамперед, необхід�
но налагодити систему оцінки результатів управління
портфелем державних зобов'язань та інформаційне за�
безпечення прийняття управлінських рішень для ефек�
тивного управління державними зобов'язаннями;

— важливою перешкодою у формуванні ефективної
стратегії управління державним боргом в Україні є
відсутність цілісної системи законодавчого забезпечен�
ня регулювання витрат з обслуговування та погашення.
Зволікання із прийняттям базового закону про держав�
ний борг призводить до виникнення суперечностей між
положеннями в окремих нормативних актах з питань
погашення й обслуговування державного боргу;

— cлід взяти за мету зниження розміру боргу та
сплати процентів перед міжнародними офіційними кре�
диторами, розробивши стратегію переорієнтації на рин�
кові джерела запозичень із використанням широкого на�
бору інструментів, випробуваних міжнародною практи�
кою;

— комплексний підхід до розробки стратегії управ�
ління державним боргом повинен грунтуватись на
зміцненні координації боргової політики з бюджетно�
фінансовою та грошово�кредитною політиками, метою
чого є підвищення ефективності управління активами та
пасивами держави.

При цьому значна увага має бути приділена розвит�
ку та постійному вдосконаленню питання управління
ризиками спроможності держави виконувати свої бор�
гові зобов'язання (ризики платоспроможності) та удос�
коналенню механізмів визначення реалізації боргової
політики. Таким чином, зазначені заходи сприятимуть
уникненню кризи ліквідності, небезпечного боргового
навантаження та сприятимуть оптимізації структури
державного боргу і його позитивного впливу на функ�
ціонування економічного механізму держави.
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ВСТУП
Оцінювання якості освіти є одним з найважливіших

елементів у системі управління якості, тому що дозво�
ляє не тільки вимірювати й контролювати якість, а й за�
безпечує зворотній зв'язок та базу для прийняття уп�
равлінських рішень.

Розробці методик та показників оцінювання якості
освіти присвятили свої роботи ряд вітчизняних й зару�
біжних вчених. Питаннями оцінювання якості освіти
займалися багато вітчизняних науковців [3; 4; 5; 7; 12;
14]. Але в зазначених роботах методи базуються на роз�
різнених підходах щодо розуміння якості освіти. Це
призводить до наукового дисбалансу та проблем щодо
впровадження запропонованих методик у практику.
Зазначене зумовлює узгодження методичних підходів
до оцінювання якості.

Метою даної статті є узгодження сутнісного змісту
якості освіти та підходів щодо оцінювання якості осві�
ти. Для досягнення поставленої мети у процесі дослід�
ження використовувались такі методи: системний ме�
тод наукового пізнання, порівняльний аналіз, метод
аналізу та синтезу, абстрактно�логічного та причинно�
наслідкового зв'язку, а також графічний метод.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Багато вчених присвячують свої роботи оцінюван�

ню студентів, наприклад, розглядаються рейтингові
підходи оцінювання студентів [1], модульно�рейтинго�
ве оцінювання студентів в умовах реалізації Болонсь�
кого процесу [2], пропонуються показники вимірюван�
ня успішності студентів під час навчання [3; 4; 5]. Слід
відзначити, що якість освіти часто ототожнюється ус�
пішності студентів у процесі навчання.

Не залишилася без уваги діяльність персоналу ви�
щого навчального закладу. Так, Драгомирова І.М. про�
понує розраховувати рейтингову оцінку професійної
діяльності співробітників навчальних підрозділів для за�
стосування матеріальної мотивації. При розрахунку
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рейтингу враховуються такі показники: чисельність абі�
турієнтів, які поступили на перший курс для навчання
на контрактних умовах; ліцензійний обсяг набору; ефек�
тивність використання коштів, отриманих від спожи�
вачів освітніх послуг; якість фахової підготовки [6].

Жигоцька Н.В. пропонує методологічний підхід до
обчислення інтегрованої рейтингової оцінки якості
освітніх послуг вищого навчального закладу [7].

У роботі Лалакулич М.Ю. пропонується визначати
інтегральну оцінку освітньо�професійної складової по�
тенціалу вищої освіти в регіонах України. Регіональний
індекс пропонується використовувати для оцінки пріо�
ритетних напрямів регіональної соціально�економічної
політики в частині оптимізації освітньої діяльності в ре�
гіоні. Основними компонентами освітньо�професійної
складової потенціалу вищої освіти є: доступ до навчан�
ня (10 показників); якість освіти (6); духовно�культур�
ний аспект (3); фінансування навчання (4) та соціальний
добробут студентів (6). Методом факторного аналізу
визначається вага кожної компоненти та розраховуєть�
ся інтегральний показник [8].

Гамлуш Я.Н. запропонував підхід до оцінки якості
освіти на основі рівня забезпечення ресурсами з метою
поточного та середньострокового управління розвит�
ком вищого навчального закладу, що дозволяє на ос�
нові рівня забезпечення ресурсами раціонально розпо�
ділити фінанси між окремими спеціальностями та різни�
ми видами ресурсного забезпечення технологічного
процесу навчання [9].

Верхоглядовою Н.І. пропонується механізм оцінки
якості навчального процесу в контексті забезпечення
підготовки конкурентоспроможного фахівця. В систе�
му управління якістю включені такі показники: наукове
забезпечення навчального процесу, фінансове забезпе�
чення навчального процесу, розвиток сфери міжнарод�
ного співробітництва, забезпечення організації навчаль�
ного процесу. Модель базується на визначенні різниці
між очікуваннями студентів стосовно якості освітніх
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послуг та їх сприйняттям реального рівня да�
них послуг. Оцінка як очікувань, так і сприй�
няття проводиться за 45 показниками, об�
'єднаними в 10 параметрів якості освітніх по�
слуг [10].

Волокитіна Л.О. запропонувала робити
розрахунок інтегрального показника якості
освітнього продукту (освітньої програми) ви�
щого навчального закладу на основі експерт�
них оцінок двох груп експертів — випускників
та роботодавців. При цьому оцінюються по�
казники сприйняття якості та очікування
якості [11].

Такими науковцями, як Хімічева Г.І.,
Вітлкін Л.М., .Зенкіна А.С та ін., досліджува�
лися процесний підхід при впровадженні сис�
теми управління якості на базі міжнародних
стандартів серії ISO 9000 та підходи оцінюван�
ня якості. Хімічева Г.І. пропонує оцінювати
якість перебігу 10 ключових процесів: відпов�
ідальність керівництва; управління ресурсами;
процес життєвого циклу, який складається ще
з 7 процесів: набір студентів, проектування їх
навчального процесу, навчання, наукова
діяльність, працевлаштування, післядипломне
навчання, виховання; вимір, аналіз, поліпшення. Оціню�
вання здійснюється експертним методом на основі ба�
зових оцінок та вагових коефіцієнтів. Запропоновано
два підходи до вибору системи показників. Перший по�
лягає у встановленні системи загальних (універсальних)
показників, які розбито на три групи: зрілість процесу,
забезпеченість його ресурсами, часові характеристики
процесу. Другий підхід складається з опису процесу че�
рез систему спеціальних одиничних показників. Для ви�
щого навчального закладу запропоновано використо�
вувати 34 показники: рівень виконання рішень, виділен�
ня ресурсів, компетентність персоналу, відповідність
інфраструктури й робітничого середовища вищого на�
вчального закладу, задоволеність студентів, науково�
дослідна робота вищого навчального закладу, віднов�
лення навчальних програм, працевлаштування, задово�
леність роботодавців та ін. Інтегрований показник
якості процесів розраховується як сума добутків показ�
ників якості кожного з чотирьох процесів, помножена
на ваговий коефіцієнт, який визначається експертним
шляхом [12]. Віткін Л.М. пропонує використовувати 38
показників [13].

Стригунова М.М. виділила такі показники якості
процесів освітніх послуг: кадрове забезпечення (19 по�
казників), навчально�методичне забезпечення (12),
інформаційне забезпечення (12), матеріально�технічне
забезпечення (12), науково�дослідна діяльність (16),
контроль навчального процесу (10), характеристика
організації проведення науково�педагогічними праців�
никами навчальних занять (7), характеристика методич�
ного рівня проведення науково�педагогічними праців�
никами навчальних занять (13), характеристика науко�
вого рівня проведення науково�педагогічними праців�
никами навчальних занять (5), діяльність докторантури
й аспірантури (8), міжнародні зв'язки з навчальними
закладами й організаціями (20), порушення трудової
дисципліни співробітниками (1), заохочення співробіт�
ників (1) — всього 136 показників. Групою експертів
показникам призначаються коефіцієнти вагомості [14].
Бакуліною Г.М. запропоновано використовувати дещо
меншу кількість показників, що характеризують конку�
рентоспроможність освітніх послуг вищого навчально�
го закладу: кадрове забезпечення (6 показників), на�
вчально�методичне забезпечення (1), інформаційне за�
безпечення (1), науково�дослідна діяльність (2), якість
проведення навчальних занять науково�педагогічними
працівниками (7), характеристика діяльності докторан�
тури і аспірантури (2), міжнародні зв'язки з навчальни�
ми закладами і організаціями кафедри (2) — всього 21

показник. Оцінювання проводиться експертним шляхом
за 10�бальною шкалою [15].

У сучасному розумінні якісна продукція повинна
задовольняти потреби замовників, і те, чи якісна ця про�
дукція, визначає не виробник, а замовник.

Показник оцінки якості повинен відображати
ступінь задоволеності замовника. При розробці мето�
дології оцінювання якості необхідно, в першу чергу, виз�
начити замовників та їх потреби, розробити критерії,
за якими можна визначити рівень якості.

У випадку надання освітньої послуги вищим навчаль�
ним закладом складно однозначно визначити спожива�
ча/замовника. Питання визначення замовника розгля�
далось у [16]. Серед замовників освітніх послуг вищого
навчального закладу слід визначити державу, тих, хто
навчаються, та середовище застосування результату ос�
вітньої послуги (надбаної кваліфікації) — бізнес�сере�
довище. Потреби та вимоги замовників і споживачів
представлені в табл. 1.

Кола інтересів та потреб замовників різні, хоча й пе�
ретинаються, приблизно, як показано на рис. 1. Вищому
навчальному закладу досить важко відстежувати, а тим
паче, задовольняти всі вимоги. Першочерговими є вимо�
ги держави, які є обов'язковими до виконання. Від
кількості набраних студентів, особливо контрактної фор�
ми навчання, залежить фінансове забезпечення закладу
та навантаження персоналу, тому вищі навчальні закла�
ди прикладають певні зусилля для залучення якнайбіль�
шої кількості абітурієнтів, відкривають нові спеціаль�
ності, проводять маркетингові заходи тощо, тобто нама�
гаються впевнити абітурієнтів й їх батьків, що слід виб�
рати саме цей навчальний заклад для здобуття вищої ос�
віти. Моніторити інтереси окремих підприємств і еконо�
міки в цілому та реагувати на них вищі навчальні заклади
можуть, як правило, тільки за власною ініціативою та
власними ресурсами. В ідеалі, потреби підприємств щодо
кадрового складу та якості робочої сили повинні врахо�
вуватися на державному рівні, відображатися у галузе�
вих стандартах і нормативно�законодавчих документах.

Як показує практика, абітурієнт під час вибору спе�
ціальності та вищого навчального закладу не завжди має
чітке розуміння та уявлення про те, ким він бажає стати
у майбутньому. Великий вплив на прийняте рішення сто�
совно вибору навчального закладу й спеціальності ма�
ють його батьки, друзі, фінансові можливості батьків
та так звана "мода" й престижність спеціальності. Так,
наприклад, відбувається перенасичення ринку праці
пропозицією випускників юридичних та економічних
спеціальностей, а от на кваліфікованих робітників з

Замовники та 
споживачі Потреби та вимоги 

Держава Обсяги державного замовлення 
Відповідність галузевим стандартам (ОКХ, ОПП) 
Ліцензійні та акредитаційні вимоги 
Вимоги до матеріально-технічної бази 
Правила прийому абітурієнтів 

Абітурієнти/ 
студенти/ 
випускники: 

Престижність спеціальності 
Наявність бюджетних місць 
Приваблива вартість навчання 
Соціально-побутове забезпечення 
Вимоги до матеріально-технічної бази 
Наявність кваліфікованого педагогічного персоналу 
Доступ до бібліотечних фондів, інформаційне забезпечення 
Наявність місць проходження практик 
Можливість працевлаштування 

Бізнес-
середовище: 

Кількісний склад випускників за спеціальностями 
Кваліфікація випускників (знання, уміння, навики) 
Професійні компетенції 
Особисті якості випускників (відповідальність, організованість, 
самостійність, здатність до навчання, комунікабельність і т.п.) 

Таблиця 1. Потреби та вимоги замовників і споживачів освітніх
послуг*

* авторська розробка.
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відповідною кваліфікацією та спеціалізованими знання�
ми наявний відчутний дефіцит.

Враховуючи те, що не кожна родина має можливість
та бажання оплачувати навчання своєї дитини, держа�
ва має впливовий механізм регулювання кількості вступ�
ників шляхом виділення певного обсягу бюджетних
місць на різні спеціальності. Що стосується якості, то
вищий навчальний заклад повинен забезпечити
відповідність навчальних та робочих програм держав�
ним галузевим стандартам, проходити ліцензування й
акредитацію, а також інші види контролю, моніторингу
й оцінювання.

На сьогоднішній день далеко не кожному випуск�
нику після закінчення вищого навчального закладу за
бюджетною формою навчання (тим паче, за контракт�
ною формою) пропонується та забезпечується робоче
місце. Тому молодий фахівець має самостійно працев�

лаштовуватись. А бізнес�середовище отримує такий
кількісний та якісний склад кадрів, який формувався, як
правило, без його участі. В результаті на ринку праці
наявний певний дисбаланс між попитом та пропозицією
робочої сили. Формування кількісного складу вступ�
ників за спеціальностями, напрямами підготовки, вимог
щодо якості їх підготовки представлені на рис. 2.

Вимоги та потреби замовників можна умовно под�
ілити на три групи: вимоги до якості потенціалу/ забез�
печення вищого навчального закладу, вимоги до якості
процесу, вимоги до якості результатів. У табл. 2 пред�
ставлена матриця потреб та вимог замовників і спожи�
вачів освітніх послуг за цими групами.

Потенціал (забезпечення) вищого навчального зак�
ладу, налагодженість та ефективність процесів мають

вплив на результати. Показник якості
може бути комплексним та включати
оцінки потенціалу, процесів та резуль�
татів, але добре забезпечення (кадро�
ве, матеріально�технічне, методичне,
фінансове та ін.) не завжди реалізуєть�
ся достатньою мірою і не гарантує
відповідно високих результатів.

Розглянемо якість освіти з точки
зори особи, яка отримує освіту. Здо�
бута кваліфікація має допомогти лю�
дині реалізувати свій потенціал, задо�
вольнити економічні та соціальні по�
треби (соціальний статус, кар'єра).

У сучасному розумінні якісний
продукт має задовольняти потреби
замовника. Якщо розглянути здобуту
кваліфікацію, знання, уміння, навички,
компетенції випускника продуктом, то
бізнес�середовище (ринок праці,

підприємства) є споживачем цього продукту. Отже,
якщо випускник зміг працевлаштуватися (тобто пропо�
зиція має попит), то він є якісним продуктом (зміг задо�
вольнити потребу ринку в кадрах певної фахової підго�
товки та кваліфікації, а здобуті знання, уміння, навич�
ки та компетенції здатні вирішувати поставлені задачі в
трудовій діяльності), та рівень якості отриманої освіти
є принаймні задовільним.

З економічної точки зору, особливо в разі навчання
за контрактною формою, студент інвестує в своє на�
вчання та бажає отримати віддачу у майбутньому у виг�
ляді роботи за отриманою спеціальністю, гідну працю
та заробітну платню. Раціональним критерієм вибору
навчального закладу був би в такому випадку строк по�
вернення інвестицій у навчання, або строк окупності та
інші економічні показники. Для можливості розрахун�
ку таких показників необхідно налагодити систему зво�

ротного зв'язку із випускника�
ми, постійний моніторинг щодо
їх працевлаштування й рівня за�
робітної платні.

При оцінюванні якості осві�
ти необхідно звернути увагу на
те, що споживання послуги має
деякі відмінності від споживан�
ня, наприклад, продуктів і то�
варів.

Специфіка споживання по�
слуги полягає у тому, що оцін�
ка якості послуги відбувається
частіше за все після її покупки,
а в деяких випадках (наприклад,
освіта, медицина) після її спо�
живання. Якість товару у по�
рівнянні із якістю послуги лег�
ше оцінити до його покупки, на�
приклад, подивитися технічні
характеристики, провести по�
рівняльний аналіз. На товари

Рис. 1. Інтереси замовників освітніх послуг*

* авторська розробка.

Рис. 2. Формування кількісного складу вступників за спеціальностями
та вимог до якості підготовки (кваліфікації)*

*авторська розробка.

Таблиця 2. Матриця потреб та вимог замовників та споживачів освітніх послуг*

*авторська розробка.

Вимоги та потреби 
Замовник/ 
споживач 

Якість потенціалу/ 
забезпечення внз Якість процесів Якість результатів 

Держава Ліцензійні, 
акредитаційні й інші 
вимоги 

Нормативно-
законодавчі акти 

Відповідність галузевим 
стандартам 

Студент Комфортні умови 
навчання, соціально-
побутове забезпечення, 
матеріально-технічне 
оснащення, 
інфраструктура і т.д. 

Зручний графік 
навчання, високий 
рівень організації 
процесів, 
прозорість 
процедур 
оцінювання й 
атестації і т.д.

Диплом та його визнання, в 
тому числі на міжнародному 
рівні, кваліфікація, знання, 
уміння, навички, компетенції, 
можливість працевлаштування 
за фахом, перспектива 
отримання гідної праці та 
заробітної платні

Бізнес-середовище Бізнес-інкубатори, 
науково-технологічні 
парки 

Налагоджене 
співробітництво 
вищого 
навчального 
закладу із 
підприємствами 

Кількісний та якісний склад 
випускників, рівень 
професіоналізму, особисті 
якості й цінності кадрів 
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мається, як правило, гарантійний строк, у випадку не�
справності, дефекту або браку товар можна повернути,
виправити, обміняти, отримати компенсацію.

При отримуванні послуги частіше за все при її спо�
живанні права споживача мало (або взагалі не) захищені.
Спожиту послугу у випадку низької її якості не можна
(або достатньо складно) повернути. У кращому випад�
ку можна отримати компенсацію або покращену послу�
гу. Інтереси замовників освітньої послуги особливо
складно захистити, тим паче в умовах складності й нео�
днозначності визначення замовника. Освітні послуги
вищого навчального закладу мають тривалий час спо�
живання — 4—6 років, а можливість адекватно оцінити
отриману освітню послугу можна тільки після її прид�
бання, тобто по закінченні вищого навчального закла�
ду та реалізації здобутих знань, умінь, навичок, компе�
тенцій під час трудової діяльності.

Якість освіти має два аспекти: якість процесів (в тому
числі забезпечення процесу ресурсами, управлінська
підсистема, контур керуючих впливів, зворотній зв'язок і
т.д.) та якість результатів. Причому якість процесів зумов�
лює якість результатів. Якість має наступні властивості:

1) придатність до споживання;
2) здатність задовольняти потреби замовників;
3) змінюваність залежно від часу та факторів зовні�

шнього середовища (конкурентного ринку, зміни по�
треб, смаків і т.д. замовників).

З визначення витікає, що при оцінюванні якості ос�
віти повинен враховуватися фактор часу. В умовах швид�
кої змінюваності та збільшення обсягів інформації, на�
уково�технічного прогресу й інноваційного розвитку
фактор часу, постійна актуалізація й оновлення знань
забезпечують життєздатність і конкурентоспромож�
ність результатів освітніх послуг. Тому необхідною умо�
вою до якісної освітньої послуги з точки зору випуск�
ника є можливість працевлаштуватись та знайти гідну
працю протягом обмеженого проміжку часу. Освітня
послуга повинна бути спрямована на задоволення по�
треби щодо працевлаштування. Отже, якщо людина от�
римала професію та не може працевлаштуватися за фа�
хом — освіта неякісна, а коли завдяки своєму професі�
оналізму випускник зміг працевлаштуватися та знайти
достойну роботу за фахом, будемо вважати освіту які�
сною. Оскільки споживання освітніх послуг відбуваєть�
ся протягом процесу їх надання, то, безумовно, якість
освітніх процесів має також велике значення, але тільки
під час споживання послуги.

На думку автора, показник якості освіти випускни�
ка повинен включати наступні критерії якості:

— рівень професіоналізму;
— рівень працевлаштування.
Останній пропонуємо розрахувати з урахуванням

фактора часу та працевлаштування за фахом.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити виснов�

ки, що залежно від розуміння сутнісного змісту якості
освіти можуть бути використані різні підходи до її оці�
нювання. Тому слід, перш ніж оцінити якість, визначи�
ти, що саме робить освіту якісною для замовників
освітніх послуг. З цією метою в статті розглянуто по�
треби та вимоги замовників і споживачів освітніх послуг
та сутність якості освіти. Особливу увагу приділено
сприйняттю якості з точки зору особи, яка отримує ос�
віту. Якість освіти містить два аспекти: якість процесів
та якість результатів, а також має характерні власти�
вості: придатність до споживання, здатність задоволь�
няти потреби замовників та змінюваність у залежності
від часу та факторів зовнішнього середовища. Врахову�
ючи сутність якості освіти з позиції випускника, показ�
ник якості освіти випускника, як одного з результатів
освітніх послуг, повинен базуватися на таких критеріях
якості, як рівень професіоналізму та рівень працевлаш�
тування з урахуванням фактора часу та працевлашту�
вання за фахом. Перспективами подальших досліджень
є наукове обгрунтування та пропозиція інтегрального

показника якості, який дасть можливість оцінити якість
результатів освітніх послуг вищих навчальних закладів,
а саме — якість освіти випускника.
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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки достатньо ак�

туальними постають питання об'єктивної оцінки ресурсно�
го потенціалу суб'єктів господарювання. Це пов'язано із
можливими непрогнозованими змінами впливу факторів як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища, особливо не�
прямої дії, які збільшують похибку отриманих результатів.
Існуючі методи аналізу при всій своїй універсальності та�
кож потребують удосконалення і постійної адаптації до
вимог сьогодення, а показники діяльності — різноманітності
підходів щодо їх визначення. Не залишається без уваги дос�
лідників механізм прогнозування впливу зазначених фак�
торів на платоспроможність господарюючих суб'єктів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Питання оцінки платоспроможності підприємств розг�

лядалися у працях зарубіжних і вітчизняних науковців та
практиків, зокрема: І. Бланка, Н. Давиденка, В. Івахненко,
В. Ковальова, Л. Лахтіонової, Е. Нікбахта, Г. Савицької,
А. Шеремета та ін. [2; 4; 7; 9; 11; 16; 19; 20]. Проте окремі ас�
пекти цього напряму в науковій літературі, з точки зору урі�
зноманітнення інструментів оцінки впливу факторів зовніш�
нього і внутрішнього середовища на платоспроможність
підприємства, є дискусійними. У цьому зв'язку ми вважаємо
за доцільне ще раз проаналізувати зміст термінів "платосп�
роможність" і "SWOT�аналіз", встановити певну взаємоза�
лежність між цими економічними категоріями, поглибити
дослідження з питань можливості останнього виступити
інструментом для оцінки факторів впливу на один із голов�
них показників, який характеризує конкурентоспро�
можність.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На думку Н. Давиденка, платоспроможність під�

приємства — це здатність розраховуватися за своїми бор�
гами в обсягах і термінах, передбачених угодами та законо�
давством, є необхідною умовою успішного функціонуван�
ня на ринку. Вона є однією з основ його фінансової стабіль�
ності, дозволяючи вчасно і у повному обсязі виконувати пла�
нові платежі й термінові зобов'язання, підтримуючи при
цьому нормальний ритм господарської діяльності [4].

Згідно Методичних рекомендацій щодо аналізу фінан�
сово�господарського стану підприємств і організацій Дер�
жавної податкової адміністрації України, "платоспромож�
ністю (ліквідністю) підприємства називається його здатність
проводити платежі наявними коштами, або такими, що без�
перервно поповнюються на рахунок його діяльності" [13].
При цьому Міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку 2000 року визначено, що "платоспроможність сто�
сується наявності грошових коштів упродовж більшого пе�
ріоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань"
[14], а Інструкцією "Про порядок регулювання і аналізу
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діяльності комерційних банків" встановлено, що "платосп�
роможність — здатність юридичної або фізичної особи
своєчасно та повністю виконувати свої платіжні зобов'язан�
ня" [8]. У цьому зв'язку варто зазначити, що платоспро�
можність слугує не тільки здатністю терміново погашати
зобов'язання в момент оцінки за рахунок наявних коштів, а
й здатністю підприємства забезпечувати утворення грошо�
вих потоків, які за обсягами і термінами відповідають зобо�
в'язанням та платіжним потребам підприємства.

Інформаційною базою для оцінки платоспроможності
підприємства виступають такі форми фінансової звітності:
ф.1 — "Баланс", ф.2 — "Звіт про фінансові результати", ф.3
— "Звіт про рух грошових коштів", а також бухгалтерська
інформація за поточними розрахунками. Безпосередньо
оцінка платоспроможності підприємства базується на сис�
темі показників, які наведено на рис. 1.

Визначаючи платоспроможність, ми фактично встанов�
люємо фінансову стійкість підприємства і переконуємося у
наявності коштів, достатніх для погашення боргів за всіма
короткостроковими зобов'язаннями й можливістю одночас�
но здійснювати безперервний процес виробництва та реал�
ізації продукції.

Аналіз платоспроможності підприємства, як правило,
здійснюється шляхом розрахунку таких показників (ко�
ефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії),
коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості влас�
ними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності
власного капіталу (табл. 1).

Проведення аналізу платоспроможності базується на
використанні системи оціночних показників, перелік яких
залежить від методичного підходу до визначення їх рівня.
Загальновизнаними серед таких є метод групування балан�
су та метод коефіцієнтів. Попри наявність існуючих методів
для більш глибокої і прогнозованої оцінки факторів впливу
на платоспроможність підприємства, вважаємо за доцільне
використовувати SWOT�аналіз як один із можливих інстру�
ментів такої діагностики.

За дослідженнями Д. Арутюнова, SWOT�аналіз перед�
бачає можливість оцінки фактичного положення і стратегіч�
них перспектив компанії, що отримані в результаті вивчення
сильних й слабких сторін, її ринкових можливостей та фак�
торів ризику [1]. Зазначений інструмент має управлінську і
стратегічну цінність, якщо пов'язує між собою фактори внут�
рішнього й зовнішнього середовища та інформує, які ресур�
си і можливості потрібні компанії у майбутньому (рис. 2).

Термін "SWOT�аналіз" виник від скорочення перших
літер англійських слів "сильні та слабкі сторони, можливості
та загрози" (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Сам інструмент дозволяє здійснювати стислий аналіз мар�
кетингової інформації на підставі якого робиться висновок
про те, в якому напрямі організація повинна розвивати свій
бізнес, визначати розподіл ресурсів за сегментами тощо. Ре�
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зультатом аналізу є зіставлення раніше виділених сильних і
слабких сторін діяльності підприємства відносно можливо�
стей і загроз та розробка маркетингової стратегії [17].

Те, що аналіз і прогнозування тенденцій потрібно
здійснювати одночасно, підтверджує перелік етапів прове�
дення SWOT�аналізу (табл. 2).

При цьому основними завданнями SWOT�аналізу
підприємства є:

— виявлення можливостей, які відповідають ресурсам
підприємства;

— визначення загроз і розробка заходів знешкодження
їхнього впливу;

— виявлення сильних сторін й зіставлення їх з ринко�
вими можливостями;

— визначення слабких сторін та розроблення стратегі�
чних напрямів їх подолання;

— виявлення конкурентних переваг організації та фор�
мування її стратегічних пріоритетів.

За дослідженнями Т. Брижань і С. Кучер, на підставі
SWOT�аналізу підприємства можуть не лише оцінити харак�
тер впливу окремих факторів підприємницького середовища
на кожен етап процесу формування цінності кінцевого про�
дукту, а й визначити ключові фактори успіху та перспективи
розвитку окремих видів продукції, встановити ймовірні шля�
хи оптимізації ланцюжка цінностей, а також, за потреби,
здійснити коригування загальної стратегії підприємства [3].

У цьому зв'язку, враховуючи, що SWOT�аналіз використо�
вується для комплексної оцінки сильних і слабких сторін, а та�
кож можливостей та загроз діяльності підприємства, а платос�
проможність є одним із показників або умов його рівня фінан�
сової стійкості, ми можемо припустити, що якісно проведений
діагноз безпосередньо впливає на результати роботи суб'єкта
господарювання. Тобто, проводячи комплексний аналіз зовні�
шнього і внутрішнього середовища, ми визначаємо фактори як
кількісні, так і якісні, що прямо чи опосередковано взаємопов'�
язані з основними економічними й фінансовими показниками.
Ці показники, у свою чергу, є базисом для об'єктивної оцінки
економічної ефективності й платоспроможності підприємства.

Ефективність діяльності підприємства
можна охарактеризувати завдяки обчис�
ленню основних фінансово�економічних
показників, таких як:

— виручка від реалізації товарів, робіт,
послуг;

— показники використання трудових
ресурсів (продуктивність праці, рівень вит�
рат на оплату праці тощо);

— показники використання виробни�
чих фондів (фондовіддача, обіговість
коштів);

— собівартість товарів, робіт, послуг;
— показники рентабельності;
— фінансові показники (платоспро�

можність, ліквідність, фінансова стійкість,
валютна самоокупність тощо) [18].

Крім того, на основі даних фінансової
звітності, досліджуються потенційні мож�
ливості підприємства, робиться висновок
про тенденції його розвитку, виявляються
основні фактори, що обмежують або сти�
мулюють ефективність діяльності, оціню�
ються сильні і слабкі сторони, загрози та
можливості. Для більш прогнозованого ви�
явлення загроз і можливостей підприєм�
ства (факторів екзогенного характеру), на
які суб'єкт господарювання не може безпо�
середньо впливати, науковці пропонують
розглядати наступні складові:

— політичні: застосування принципів держав�
ного регулювання економіки у підприємницькій
діяльності, які мають протекціоністський чи сти�
мулюючий характер; відношення до форм влас�
ності, зокрема приватизація чи націоналізація;
принципи земельної політики; відношення до за�
ходів захисту прав споживачів і підприємців (за�
хист конкуренції, обмеження монополізму тощо);

— економіко�демографічні: характеризують�
ся розміром і структурою потреб населення, рівнем
його доходів і заощаджень, рівнем цін, можливі�
стю одержання кредиту, фазою економічного цик�
лу, в якій знаходиться національна економіка;

— психографічні (культурні): звички і нор�
ми споживання (надання переваги одним товарам і негатив�
не відношення до інших);

— науково�технічні: визначають всі складові процесу
виробництва товару і його конкурентоспроможність;

— ринкові: розмір податкових ставок, рівень відсотка
за кредитом, ступінь монополізації галузі, рівень розвитку
ринкових відносин і ринкових структур, стан ринку праці,
інвестиційна активність підприємства [15].

При цьому варто зважити на те, що достатньо впливо�
вою групою є міжнародні фактори, які формуються під
впливом причин загальноекономічного характеру:

— економічна циклічність розвитку провідних країн;
— політика міжнародних банків;
— стабільність міжнародної торгівлі, що залежить від

укладання міжурядових договорів і угод [15].
Комплексний аналіз можливостей підприємства дає змо�

гу оцінити відповідність запитам споживача, на основі чого
розробляються програми його розвитку та поведінки на внут�
рішньому і зовнішньому ринку, приймаються рішення з ви�
бору цільових напрямів діяльності. Необхідними складови�
ми такого аналізу мають бути оцінка фінансового стану суб�
'єкта господарювання, його організаційної структури управ�
ління, виробничих потужностей і матеріально�технічної бази,
науково�технічного й кадрового потенціалу, конкурентосп�
роможності виробленої продукції, витрат виробництва, сис�
теми збуту та просування товару на ринок, існуючих стра�
тегій, інформаційної інфраструктури тощо. Разом з перера�
хованими заходами, для визначення слабких і сильних сторін
проводиться окреме дослідження постачальників, посеред�
ників, споживачів, конкурентів, контактних аудиторій.

Сильні й слабкі сторони можуть вважатися такими лише
в тому випадку, якщо так їх сприймають покупці. Потрібно
включати в аналіз не тільки переваги, що найбільш відно�
сяться до справи, а й слабкості. Все це повинно мати в ос�
нові об'єктивно різносторонню вхідну інформацію і не�
обхідні розрахунки. У цьому зв'язку пропонуємо оцінку
внутрішніх резервів підвищення платоспроможності
суб'єктів господарювання здійснювати через:
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Рис. 1. Показники платоспроможності підприємства
Джерело: [10].

№ 
з/п Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне 

значення 
1 Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії) 
ф.1 р.380 / ф.1 р.640 >0,5 

2 Коефіцієнт фінансування ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 
+ + р.630) / ф.1 р.380 

<1, зменшення 

3 Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами

ф.1 (р.260 – р.620) /  
/ ф.1 р.260 

>0,1 

4 Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

ф.1 (р.260 – р.620) / ф.1 
р.380 

>0, збільшення

Таблиця 1. Показники платоспроможності підприємства

Джерело: [12].
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— аналіз грошових коштів у складі обігових активів;
— аналіз найбільш термінових зобов'язань у складі пасивів;
— аналіз здатності до генерування грошового потоку

(рух грошових коштів у результаті операційної, інвестицій�
ної та фінансової діяльності);

— аналіз здатності регулювання співвідношення дебі�
торської і кредиторської заборгованості (вертикальний,
горизонтальний й коефіцієнтний);

— аналіз політики фінансування активів підприємства
(ефективність використання власного та позикового капіталу).

На основі аналізу означених факторів і з ураху�
ванням результатів дослідження зовнішнього сере�
довища можна оцінити стан підприємства, тобто
виявити його сильні й слабкі сторони. Водночас мож�
на встановити, які воно має можливості на ринку і
що для нього становить небезпеку, а також розро�
бити заходи щодо підвищення певних показників, які
загалом впливають на платоспроможність підприє�
мства. Вказані проблемні питання при здійсненні
аналізу показників платоспроможності можна вир�
ішити використовуючи саме SWOT�аналіз [18].

Крім того, варто зазначити, що своєчасне та
комплексне дослідження впливу на платоспро�
можність факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища за допомогою SWOT�аналізу є важ�
ливим чинником при проведенні антикризової діагностики
організації, оскільки така діагностика включає:

— моніторинг зовнішнього середовища;
— моніторинг внутрішнього середовища;
— прогнозування її можливих станів у майбутньому [6].
На думку В. Дорофеєва, діагностика ринкового стану,

складової SWOT�аналізу, та діагностика фінансового ста�
ну, складової платоспроможності, включені у ланки, що
дозволяють провести діагностику як інструмента антикри�
зового управління та виявити сигнали про наростання заг�
роз. При своєчасному виявленні недоліків, помилок та сим�
птомів, стадії процесу, що веде до банкрутства, на основі
бального методу Аргенті можна виявити ознаки кризи та
провести превентивні заходи [5].

ВИСНОВКИ
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що для

успішного стратегічного управління платоспроможністю
підприємства, крім існуючих методичних підходів до її оцінки,
які дають можливість встановити рівень фінансової стійкості
суб'єкта господарювання, необхідно на основі SWOT�аналізу:

— проводити поточний аналіз ресурсного потенціалу
підприємства;

— оцінювати внутрішні резерви підвищення плато�
спроможності підприємства;

— формувати перспективну політику акумулювання
можливих активів підприємства;

— передбачати пріоритети розвитку підприємства на
основі сильних і слабких сторін, враховуючи можливості й
нівелюючи прогнозовані загрози.
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Рис. 2. Складові SWOTDаналізу
Джерело: [1].

Аналіз поточної ситуації (діагноз) Аналіз майбутнього (прогноз) 
1. Аналіз критичних внутрішніх 
та зовнішніх факторів 

5. Прогнозування тенденцій розвитку для 
кожного (обраного) зовнішнього фактора 

2. Оцінка зовнішніх факторів 
(експертиза) 

6. Розробка вимог до рекомендацій, що 
посилюють переваги і усувають недоліки 
кожного з внутрішніх факторів 

3. Оцінка внутрішніх факторів 
(експертиза) 

7. Якими ми бажаємо та можемо бути? 

4. Хто ми є і які наші конкурентні 
переваги (недоліки)? 

8. Формулювання стратегії для кожного напряму 
господарської діяльності. 

Таблиця 2. Основні етапи застосування SWOTDаналізу

Джерело: [21].
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ВСТУП
Сучасна світова економіка характеризується

збільшенням ролі конкурентної боротьби на міждер�
жавному рівні, що потребує від кожної країни макси�
мальної оптимізації національної економічної моделі.
Одним із важливих напрямів її оптимізації є встанов�
лення раціонального співвідношення між державним і
приватним секторами. В цьому контексті особливе місце
займає корпоративна власність, яка завдяки іманентно
притаманним їй властивостям дає можливості для оп�
тимального поєднання державних і приватних інтересів.
Саме тому дослідження досвіду різних країн з приводу
взаємодії держави з корпоративним сектором є акту�
альним та необхідним для вдосконалення організацій�
но�правового забезпечення діяльності вітчизняних
підприємств, а також створення потужних корпорацій
в Україні.

Сучасні тенденції взаємодії держави з корпоратив�
ним сектором економіки досліджуються в наукових
працях таких авторів, як А. Гриценко, В. Мандибура,
О. Пасхавер, Е. Сулейманов, Ф. Шамхалов та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження світового досвіду взає�

модії держави з корпоративним сектором економіки та
визначення напрямів вдосконалення функціонування
вітчизняних підприємств. Для досягнення поставленої
в роботі мети використано загальнонаукові та емпіричні
методи наукових досліджень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Роль держави як самостійного господарюючого су�

б'єкта різна в різних країнах. Частка державного сек�
тора у ВВП складає у Канаді, Англії, Італії — близько
15%, у США й Німеччині — близько 20%, у Польщі —
25%1  [10], в Україні — 37%, що вище, ніж у більшості
розвинених країн світу. Слід також зазначити, що в дов�
гостроковому періоді процеси націоналізації та денаці�
оналізації є циклічними і з плином часу почергово зміню�
ють один одного. Особливо яскраво це проявляється під
час економічних криз в цілому і світової фінансово�еко�
номічної кризи, яка почалась в 2008 р., зокрема, коли
держава приходить на допомогу великим корпораціям
шляхом рекапіталізації та рефінансування. Зазвичай
об'єкти, які були націоналізовані під час криз, пізніше,
за сприятливих економічних умов, денаціоналізуються.

Для прикладу наведемо такі дані. Федеральне аген�
тство США з питань фінансування ринку житла 7 ве�
ресня 2008 р. взяло під тимчасовий контроль найбільші
американські іпотечні компанії: Федеральну національ�
ну іпотечну корпорацію, головного гравця на ринку вто�
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ринної іпотеки в США, "Fannie Mae" і Федеральну кор�
порацію іпотечних позик на купівлю будинків "Freddie
Mac". Обидві компанії були приватними акціонерними
товариствами. Проте, згідно із статутом, їх спонсору�
вав (хоча і не фінансував) федеральний уряд США. Су�
купний обсяг активів "Fannie Mae" і "Freddie Mac" оці�
нюється в 5,3 трлн дол. США в той час, коли експерти
оцінюють весь американський іпотечний ринок в 12 трлн
дол. США. Таким чином, після встановлення опіки над
"Fannie Mae" і "Freddie Mac" уряд США став контролю�
вати як мінімум 44,2% іпотечного ринку [2, с. 12].

На жаль, українські реаліїї засвідчують протилежні
тенденції. Першим з основних принципів приватизації є
недопущення проведення денаціоналізації державної влас�
ності в умовах кризового стану економіки і соціально�пол�
ітичної нестабільності [1, с. 334]. Недотримання цього прин�
ципу відбувається у вітчизняній практиці приватизації. Саме
в умовах економічної і соціально�політичної нестабільності,
в несприятливих зовнішніх умовах денаціоналізація держав�
ної власності стає одним з перших заходів для вирішення
економічних проблем, в тому числі покриття бюджетного
дефіциту. Для економічно розвинутих країн характерними
є протилежні дії, коли саме за несприятливих умов держа�
ва з метою недопущення банкрутства корпорацій, їх еко�
номічного оздоровлення та реструктуризації збільшує свою
участь у системі корпоративного підприємництва, викупо�
вуючи контрольні пакети акцій підприємств чи навіть по�
вністю націоналізуючи їх.

При порівнянні державних секторів різних країн у га�
лузевому розрізі, головними сферами діяльності держав�
ного підприємництва у сучасній ринковій економіці, як
правило, є освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечен�
ня, енергетика, металургія та паливно�енергетичний ком�
плекс, фінансування і розвиток наукової, виробничої та
соціальної інфраструктури, галузі з тривалим циклом
відтворення капіталу, де досягнення оптимального роз�
поділу ресурсів може вимагати тривалого часу. До них
також належать галузі з високою капіталоємністю, такі,
наприклад, як видобуток корисних копалин, залізничний
транспорт, важке машинобудування, енергетичні мережі
або атомні електростанції, банківська справа, телекомун�
ікації, ВПК, будівництво і підтримання у належному стані
навігаційних об'єктів на морських та внутрішній водних
шляхах. Про масштаби державного підприємництва
свідчить той факт, що підприємства, які належать державі,
виробляють від 1/5 до 1/3 ВНП [8, с. 221].

Власність держави як виробника й підприємця фун�
кціонує у таких формах, як казенні (унітарні) підприє�
мства, які створюються на підставі спеціальних законо�
давчих актів, без поділу капіталу на частки (акції), май�
ном не відокремлені від державної казни, їхні доходи й
витрати безпосередньо включаються до бюджету; дер�
жавні публічні корпорації, тобто акціоновані підпри�

_____________________________________
1 включно із соціальним сектором
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ємства із змішаним капіталом, у яких дер�
жавна частка є переважаючою і які діють
за нормами приватного (комерційного)
права; державні корпоративні права (час�
тки і паї) у приватних корпораціях зі
змішаним капіталом, у якому участь дер�
жави є незначною й не дає права контро�
лю над усією корпорацією (рис. 1).

Специфіка взаємодії держави з кор�
поративним сектором розкривається в
таких формах функціонування державної
власності, як державні публічні корпо�
рації та державні корпоративні права.
Найбільш типовою для країн розвинутої
ринкової економіки є така юридична фор�
ма державної власності, як публічні кор�
порації, що в окремих державах мають на�
зву урядових корпорацій (США) (public
corporations) або національних товариств
(Франція). Федеральна урядова корпора�
ція в США — це урядове агентство (організація), ство�
рене Конгресом США для досягнення суспільно корис�
них цілей, які передбачають отримання доходів (наприк�
лад, для надання орієнтованих на ринок суспільно ко�
рисних послуг), які покривають або приблизно відпові�
дають її витратам. Відповідно до Закону "Про контроль
за урядовими корпораціями" (Government Corporation
Control Act, 1945), урядовою корпорацією може бути
організація, заснована на державній або змішаній (дер�
жавній і приватній) формах власності.

Кожна публічна корпорація створюється на основі
акта державного органу (Конгресу США або профільного
міністерства США), яким визначається правовий статус, а
також вказуються цілі та завдання створюваного органу
управління, встановлені види діяльності, компетенції і
структура. Майно публічної (державної) корпорації ут�
ворюється за рахунок держави, хоча не виключено фор�
мування майна з внесків державних утворень різного рівня
або інших суб'єктів публічного права. Майно корпорації,
яким вона відповідає за своїми зобов'язаннями, залишаєть�
ся у державній власності. Публічні корпорації можуть
фінансуватися на принципах самоокупності, бути прибут�
ковими або завідомо збитковими. Найчастіше ці корпо�
рації фінансуються за рахунок бюджетних джерел феде�
рального або муніципального рівня. Разом з тим, статути
та інші нормативні акти деяких корпорацій дають їм мож�
ливість отримувати доходи від використання майна, випус�
ку цінних паперів, надання послуг, інших видів діяльності.
Фінансова звітність публічної корпорації щорічно пред�
ставляється на розгляд і затвердження органу влади,
відповідального за виконання бюджету у відповідному
державному відомстві [6].

Як зазначив президент США Г. Труман "досвід по�
казує, що корпоративна форма організації ідеально
підходить для управління урядовими програмами, що
реалізується в комерційній сфері, такими, що спрямо�
вані на отримання певного доходу і принаймні не по�
требують додаткового фінансування, одночасно пов'я�
зані з великою кількістю комерційних операцій з насе�
ленням. При здійсненні зазначених операцій такі про�
грами вимагають більшої гнучкості, ніж можуть дати
державні структури, для яких необхідне отримання доз�
волів на використання бюджетних коштів. Як правило,
корисність корпорацій пов'язана з їх здатністю вступа�
ти у зовнішні відносини (з населенням) так само, як це
робить звичайний господарюючий суб'єкт" [9]. Урядові
корпорації незалежно від того, які функції вони вико�
нують, є агентами держави. Урядова корпорація зали�
шається державною за своєю природою до тих пір, поки
Конгрес не вирішить, що вона повинна бути повністю
приватною, тобто перейти під дію приватного права.

Урядова корпорація може розглядатися як альтер�
натива приватизації державних підприємств. Прикладом
корпорації, створюваної з метою її подальшої привати�

зації, є "Conrail". "Conrail" була створена як державна
корпорація в 1976 р. з семи приватних залізниць, які ста�
ли банкрутами. Уряд США вклав в "Conrail" 8 млрд до�
ларів і через десять років, коли "Conrail" стала привабли�
вою для приватних інвесторів, вона була продана [7].

Таким чином, державні публічні корпорації діють на
ринку в умовах повної комерційної свободи, як і при�
ватні акціонерні товариства. Однією з переваг держав�
них публічних корпорацій є їхня майнова і фінансова
незалежність, тобто відокремлення від державного бю�
джету, що не потребує додаткових дозволів для вико�
ристання бюджетних коштів. Держава не несе прямої
економічної відповідальності щодо зобов'язань публі�
чних корпорацій, а їх комерційні відносини з іншими
агентами виробництва регулюються нормами цивільно�
го права, для якого характерні формальна рівність і фор�
мальна свобода господарсько�комерційної діяльності
сторін, а юридична регламентація цієї діяльності побу�
дована на принципах заборони, як і в акціонерних при�
ватних компаніях (тобто те, що не забороняється, те
дозволяється) [3, с. 48]. Проте, незважаючи на значну
самостійність в процесі ведення господарської діяль�
ності, існують певні обмеження в діяльності державних
публічних корпорацій. Державні публічні корпорації
знаходяться під наглядовим контролем державних
органів. Державні органи регламентують господарську
діяльність публічних корпорацій, включаючи розпоряд�
ження і використання державного капіталу.

Отже, державні підприємства залучаються до систе�
ми ринкових економічних відносин у вигляді акціонер�
них товариств використовуючи систему участі в капіталі
і, таким чином, отримують можливість контролювати
діяльність приватних компаній. Необхідно зазначити, що
між державними публічними корпораціями і приватни�
ми акціонерними компаніями існують суттєві відмінності.
Акціонерне товариство означає об'єднання більш або
менш значного кола осіб, асоціацію окремих приватних
капіталів. Єдиним акціонером публічної корпорації є дер�
жава, яка виступає власником всього суспільного капі�
талу. Навіть якщо акції публічної корпорації розповсюд�
жені між різними державними установами й підприєм�
ствами, володіння ними в кінцевому підсумку все одно
здійснює держава як єдине ціле, хоча й поділене на різні
органи. Внаслідок цього втрачається значення загальних
зборів акціонерів, без яких неможливе функціонування
приватної акціонерної компанії. Право розпоряджати�
ся майном публічної корпорації належить відповідному
органу державного управління, що призначає також
вищу адміністрацію конкретної корпорації (генеральну
дирекцію або правління, раду директорів або одноосіб�
ного адміністратора) [4, с. 73—74].

Світовий досвід управління державними корпоратив�
ними правами засвідчує наявність різноманітних інстру�
ментів здійснення функцій держави в різних країнах.

Власність держави як 
виробника й підприємця 

Казенні 
підприємства

Державні публічні 
корпорації

Корпоративні права в 
змішаних корпораціях

державна 
власність100% 

державна власність 
>50% 

державна власність 
<50% 

Регулювання нормами приватного (цивільного) 
права на принципах заборони (те, що не 

забороняється, дозволяється) та нормами публічного 
права 

Регулювання нормами 
публічного права 

(дозволено тільки те, 
що дозволено)

Рис. 1. Форми функціонування власності держави

Джерело: розроблено і складено автором на основі [3].
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У Швеції державними активами розпоряджається
уряд. Він має повноваження на прийняття рішень про про�
даж пакетів акцій розміром менше 50%, ліквідування ком�
паній і виплату дивідендів. Ухвала парламенту необхідна
для суттєвих змін корпоративної структури, купівлі та
продажу великих пакетів акцій. Управління власністю
відокремлене від управління діяльністю компаній. За уп�
равління власністю відповідає Міністерство промисло�
вості, зайнятості та зв'язку, в якому створено спеціаль�
ний підрозділ. Співробітники реалізують свої функції че�
рез участь у раді директорів. Відповідальність за управл�
іння діяльністю конкретних компаній розподілена між
відповідними міністерствами. Ці міністерства оцінюють
результати діяльності компаній за критеріями: а) госпо�
дарські результати (базуються на показнику доданої вар�
тості та вартості самої компанії); б) відповідність діяль�
ності компанії суспільним інтересам (для тих компаній,
які вважаються підприємствами суспільного використан�
ня). Здійснюються заходи щодо забезпечення прозорості
діяльності компаній та підзвітності менеджерів. Для ди�
ректорів компаній розроблені спеціальні вказівки щодо
основних критеріїв діяльності та оцінки її результатів.
Управління державними компаніями перетворюється в
окремий від діяльності. Все частіше починають залуча�
тися незалежні директори. В окремих випадках (на пері�
од до завершення приватизації) для управління корпо�
ративними правами держави використовується форма уп�
равлінського холдингу. Приклад управлінського холдин�
гу — Institute for Research and Competence Holding AB
(IRECO). В ньому об'єднані компанії, які здійснюють при�
кладні дослідження. Холдингу передана частина функцій,
які відповідають функціям державних органів управлін�
ня галузевими дослідженнями. Таким чином, холдинг як
інструмент державного управління використовувався
щодо тих компаній, діяльність яких неможливо було оц�
інювати, виходячи з показників прибутковості або дода�
ної вартості.

В Австрії до 1970 р. функцію управління державни�
ми компаніями здійснювало Міністерство транспорту і
суспільного господарства. У 1970 р. створений держав�
ний холдинг "Австрійський промисловий холдинг —
акціонерне товариство" (OIAG). Це призвело до розді�
лу відповідальності: за фінансові (комерційні) резуль�
тати діяльності компаній почала відповідати OIAG, за
вплив на економіку в цілому — Міністерство.

В Італії має місце складна система управління кор�
поративними правами держави, в якій широко викорис�
товується форма управлінського холдингу. На чолі сис�
теми стоїть Міністерство державного майна, нижчий
рівень займають державні холдингові компанії (Instituti
per la Riconstruzione Industriale, "EFIM", "EGAM" тощо).
Холдинги контролюють виробничі компанії або безпо�
середньо, або через субхолдинги ("Finsider", "Fincantieri",
"Finmeccanica"). Складна структура з довгим ланцюгом
управління і розмитими межами призводить до непро�
зорості управління. На відміну від Австрії та Швеції, в
італійських холдингах корпоративні важелі відіграють
меншу роль у прийнятті рішень. Надзвичайно висока роль
відведена некорпоративним методам впливу на поведін�
ку державних компаній (субсидіювання, надання пільг,
сприяння в одержанні замовлень, особливо експортних
тощо).

В Іспанії у 1995 р. компанії державного сектора з
метою управління були об'єднані у три холдинги: а) ком�
панії, приватизація яких запланована в короткостроковій
перспективі; б) плануються до приватизації в середньос�
троковій перспективі; в) не підлягають приватизації.

У Туреччині управління здійснюється різними дер�
жавними органами, включаючи Управління привати�
зації, Міністерство енергетики і Комісію з організації
тендерів у сфері телекомунікації. Контроль діяльності
цих органів здійснює Рада з приватизації.

У Бразилії функції управління державними компані�
ями розподілені між відповідними міністерствами. Управ�

ління переважної частки державних корпоративних прав
передано державному Національному банку розвитку
(BNDES). Для виконання цих функцій зі складу банку
відокремлена дочірня компанія (100% акцій належить
банку) — інвестиційна корпорація BNDESPAR [5].

ВИСНОВКИ
Дослідження особливостей взаємодії держави з кор�

поративним сектором у різних країнах дало змогу зроби�
ти наступні висновки. По�перше, для підвищення ефектив�
ності функціонування корпоративної власності в Україні
необхідно сформувати систему ефективного управління
державними корпоративними правами шляхом оптимізації
їх обсягу та підпорядкувати діяльність менеджменту кор�
порацій з державною власністю інтересам всіх акціонерів
та всього суспільства. По�друге, удосконалення управлі�
ння державними корпоративними правами в Україні ви�
магає оптимізації обсягу державного сектора економіки
шляхом визначення переліку підприємств, їх організацій�
но�правової форми, обсягу корпоративних прав по кож�
ному об'єкту, достатнього для здійснення державою своїх
функцій, а також здійснення продажу корпоративних прав
з незначною за розміром часткою держави у статутному
фонді. По�третє, необхідним є запровадження громадсь�
кого контролю в господарських товариствах шляхом
участі в наглядових радах представників громадськості, а
також контроль за обов'язковим оприлюдненням
звітності. По�четверте, задля забезпечення ефективної
взаємодії держави з корпоративним сектором економіки
в Україні необхідно створити прозору та дієву систему
моніторингу та оцінки ефективності управління об'єкта�
ми державної власності.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
На думку більшості вчених, термін "сталий розви�

ток" не може існувати взагалі, оскільки включає слова,
що взаємовиключають одне одного. Адже сталий роз�
виток за своїм внутрішнім змістом має означати перма�
нентне відтворення так званого стану гомеостазу (ди�
намічної рівноваги) з періодичною зміною його рівня,
при якому відбувалося постійне розв'язання супереч�
ностей між внутрішніми компонентами системи, а замі�
на параметрів біосфери не виходила за межі катастро�
фічних (фатальних) для системи трансформацій.

МЕТА РОБОТИ
Мета статті — розкрити теоретичні основи сталого

розвитку землекористування аграрного сектора, а та�
кож методологічні підходи до формування його кон�
цепції.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У цілому, в літературі нараховують більше 60 виз�
начень стійкого розвитку. Частково це пов'язано з
різним перекладом, а звідси — й тлумачення поняття. З
іншого боку, існують різнополярні точки зору щодо
можливості застосування терміна "сталий (стійкий) роз�
виток" взагалі. Поняття сталого розвитку з наукового
погляду бути не може, оскільки в природі все змінюєть�
ся, а розвиток є проявом нестійкості, тому поняття
стійкості стає двозначним, а сталий розвиток — нонсен�
сом. Інша група науковців стверджує, що стійкий роз�
виток є однією з утопій людства, що, не маючи чітких
критеріальних меж, у якості чергового "світлого май�
бутнього" дозволяє нескінченно багато фантазувати про
конкретні цільові орієнтації, шляхи та засоби до кінце�
вої мети.

Неоднозначність розглянутого поняття полягає в
тому, що "сталість" можна розуміти і як здатність ут�
римувати рівновагу (не падати, не руйнуватися), і як
стабільність, тобто здатність не змінюватися або підтри�
мувати певні (сталі) темпи руху (розвитку). Слід зазна�
чити , що перше значення більшою мірою відповідає тра�
диційному визначенню стійкого розвитку, сформульо�
ваному в оригіналі.

Питання про теоретичні підходи і механізми реалі�
зації принципів стійкого розвитку до останнього часу
залишається дискусійним. Можна виділити наступні
теоретичні і методологічні підходи до формування його
концепції: антропоцентричний, біосферно�центричний
і ноосферний.

УДК 332.33
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Перший підхід передбачає можливість виживання
сучасної цивілізації і  подальший її розвиток за допо�
могою технічного прогресу. "Антропонцетичний", або
утилітарний, підхід до проблеми базується на вимогах
людини до якості середовища проживання і орієнтуєть�
ся на потенційну корисність природних об'єктів для
людини і задоволення її потреб. Орієнтація на нову
стратегію розвитку економіки, засновану на усвідомлені
суспільством обмеженості природних ресурсів, зумов�
лює також необхідність обмеження потреб, перехід,
власне, до поняття раціональних екологічних потреб. У
стратегічному плані дії суспільства при побудові нової
моделі природокористування повинні бути направлені
на такий розвиток, при якому поліпшується добробут
населення, забезпечується його екологічна безпека і
збереження біорізноманітності. Така стратегія перед�
бачає досягнення узгодженого розвитку природиі сус�
пільства, заснованого на таких принципах:

— знання екологічної ситуації:
— обгрунтування граничних параметрів забруднен�

ня навколишнього середовища і використання природ�
но�ресурсного потенціалу;

— розробка економічного механізму, що забезпе�
чує досягнення вказаних параметрів.

Другий підхід передбачає збереження біосфери як
природної основи життя на Землі в процесі її еволюції.
Згідно біосферно�центричного, або "ексцентричного",
підходу пріоритет повинен бути відданий природним
екосистемам, які володіють незалежною від людини са�
моцінністю (але від яких залежить якість місця існуван�
ня людини, значна частина господарських ресурсів і ба�
гато компонентів, які чутливіші до забруднення сере�
довища в порівнянні з людиною). Даний підхід передба�
чає орієнтацію, головним чином, на збереження і під�
тримку наявних екологічних систем. При цьому підтрим�
ку екологічної рівноваги можна розглядати в територі�
альному і соціально�економічному аспектах проблеми.
У першому випадку — це збереження природниї екоси�
стем на частині території з таким розрахунком, щоб
спеціально виділені ділянки підтримували раніше існу�
ючий або бажаний баланс між середовищеутворюваль�
ними компонентами. Підтримка екологічної рівноваги
в соціально�економічному аспекті передбачає природо�
користування відповідно до ресурсних можливостей те�
риторії або визначеного регіону.

Третій підхід базується на вчені В.І. Вернадського
про ноосферу (сферу розуму) і полягає у наступному:
людина, виробивши в соціальному середовищі наукову
думку, створює в біосфері нову геологічну силу. Біо�
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сфера переробляється науковою думкою людства, пе�
реходить у новий еволюційний стан — ноосферу, а зав�
дання науки полягає в свідомому спрямуванні органі�
зованості ноосфери, розподіл багатств, пов'язаних з ус�
відомленням єдності і рівності всіх людей, єдності біос�
фери.

Ноосфера, за В.І. Вернацьким, — сучасна стадія роз�
витку біосфери, пов'язана з появою в ній людства; ви�
щий етап розвитку земної природи, результат спільної
еволюції природи і суспільства, що скеровується люди�
ною; майбутнє біосфери, коли вона, завдяки розумній
діяльності і могутності людини, набуде нової функції
— функції гармонійної стабілізації умов життя на пла�
неті. Епосі ноосфери повинна передувати глибока соці�
ально�економічна реорганізація суспільства, зміна його
ціннісної орієнтації. До ідеї ноосфери примикають мір�
кування В.І. Вернадцького про можливість в майбутнь�
ому досягнення людиною стану автотрофності як засо�
бу незалежності від органічних ресурсів.

Цим, по суті, вичерпується зміст ідей В.І.Вернаць�
кого про ноосферу. Таким чином, розгорненого і по�
слідовного наукового опису процесу ноосферогенезу і
самої ноосфери з чіткими характеристиками про ноо�
сферу не існує. Але від цього і не можна вимагати від
уявлень про далеке майбутнє.

Необхідність досліджень в історичному плані фор�
мування культури та системи землекористування на те�
риторії України зумовлена щонайменше двома факто�
рами;

— відмінність умов для існування людей на землях
України порівняно з іншими цивілізаціями та держава�
ми;

— необхідність усвідомлення особливостей зв'язку
матеріального характеру сільськогосподарської діяль�
ності з процесами духовного виробництва.

Суспільство будь�якої епохи тримається на системі
виробництва, яка гармонізує матеріальну й духовну сто�
рони соціального буття. З позицій класичних соціаль�
но�економічних уявлень матеріальне виробництво по�
в'язують з постійним використанням людьми певних
знарядь праці, які необхідні для перетворення предме�
та праці в бажані продукти (речі, споруди, врожай та
ін.). Водночас духовне виробництво виявляє інший бік
системної людської діяльності, яка спрямовує інтелек�
туальні досягнення на підтримку культурної традиції та
формування відповідного світогляду.

Управління процесом стійкого розвитку, оцінка
ефективності використовуваних засобів, оцінка рівня
досягнутого вимагають розробки критеріїв і показників
стійкого розвитку або (згідно світової термінології)ін�
дикаторів стійкого розвитку. Система показників для
процесу стійкого розвитку відіграє ключову роль у ви�
явленні стану системи "природа — господарство — на�
селення" і корекції її на основі розробки програм.

Можна виділити наступні три категорії стійкого
розвитку землекористування на тривалу перспективу.

По�перше, для земельних ресурсів їх кількість або
можливість продукувати біомасу повинні принаймі не
зменшуватися протягом часу, тобто забезпечити режим
простого відтворення. Це означає збереження площі
найбільш цінних сільськогосподарських угідь або — у разі
зменшення їх площі — збереження (збільшення) рівня
виробництва продукції землеробства, кормового потен�
ціалу земель для сільськогосподарських тварин і т.д.

По�друге, необхідно розробити та впровадити сис�
теми маловідходних та ресурсозберігаючих технологій,
що дозволить значно скоротити їх навантаження на
одну особу чи одиницю площі.

По третє, забруднення земельних ресурсів (як су�
марне, так і за видами) в перспективі не повинно пере�
вищувати його сучасний рівень, необхідно передбачити
можливість мінімізації забруднення соціально і еконо�
мічного прийнятого рівня ("нульового" забруднення
чекати нереально).

Всі ці критерії повинні бути враховані в процесі роз�
робки концепції стійкого розвитку. Врахування визна�
чених критеріїв дозволить зберегти навколишнє сере�
довище для наступних поколінь і не погіршить еко�
логічні умови їх мешкання.

Проблема вибору показників стійкого розвитку
широко обговорюється в світі, нею займається Депар�
тамент політичної координації і стійкого розвитку ООН.
Ця проблема розглядається на міжнародних конферен�
ціях і семінарах.

У 1992 році на конференції ООН з гавколишнього
середовища й розвитку в Ріо�де�Жанейро в її головному
документі — "Порядку денному на ХХІ століття" — було
поставлене питання про необхідність розробити індика�
тори стійкого розвитку, що враховують численні взає�
мозв'язки між розвитком суспільства і станом природ�
ного середовища. Після Ріо�92 це питання було розгля�
нуте на першій і другій сесіях Міжнародної комісії ООН
з навколишнього середовища й розвитку як одне з
найбільш актуальних. Рішення ООН про розробку інди�
каторів стійкого розвитку добровільно підтримали 16
країн, що представляли всі регіони світу і всі типи соц�
іально�економічного розвитку. У ході роботи з індика�
торами виявилися специфічні особливості кожної краї�
ни, що наклало відбиток на організацію роботи,
кількісний і якісний підбір індикаторів і форми національ�
них звітів. У 1992 році Європейське співтовариство вирі�
шило адаптувати систему національних рахунків для об�
ліку параметрів навколишнього середовища. Всесвітній
банк також здійснив істотний внесок у розробку індика�
торів стійкого розвитку, випустивши в 1995 році доповідь
"Моніторинг розвитку навколишнього природного сере�
довища" (Monitoring Environmental Progress [1], присвя�
чену проблемі інформаційного забезпечення процесу
стійкого розвитку, включаючи показники стійкого роз�
витку, з метою оптимізації процесу прийняття рішень.
Перший проект цього видання у квітні 1995 року був пред�
ставлений на засіданні Міжнародної комісії ООН з на�
вколишнього середовища й розвитку.

На саміті тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
(ООН), що відбувся у вересні 2000 році, 147 держав і
урядів, представники 191 країни прийняли "Декларацію
тисячоліття", на основі якої був сформульований ряд
цілей, цільових показників і 48 індикаторів, що стосують�
ся питань скорочення бідності, освіти, охорони здоро�
в'я, екологічної стійкості, а також створення глобальних
партнерств між країнами. Ставиться завдання досягнен�
ня більшості кількісних цільових показників до 2015 року.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи мету нашого дослідження, може�

мо зазначити,що існують три підходи щодо визначення
змісту теорії стійкого розвитку, основні відмінності
яких полягають у визначенні пріоритетів у взаємо�
зв'язках між людиною та природою: "антропоцентрич�
ний" та біосферно�центричний підхід і вчення про но�
осферу. Жоден із підходів повною мірою не відповідає
принципам стійкого розвитку, проте окремі елементи
кожного є його складовими.

Доведено, що концепція стійкого розвитку повинна
лежати в основі стратегії розвитку сільськогосподарсь�
кого користування в Україні. Невід'ємною умовою цьо�
го є соціально�економічний і екологічний розвиток зем�
лекористування на основі цілісного комплексного
підходу, в рамках якого систематично встановлюються
екологічні й екологічні потреби, визначаються можли�
вості та варіанти змін, розробляються заходи щодо за�
безпечення раціонального землекористування та охо�
рони земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес функціонування та розвитку сім'ї в Україні

характеризується суперечливими явищами, висуваючи
складні завдання як перед соціальною практикою, так і
перед теорією. Сім'я опинилася під впливом кількох гло�
бальних тенденцій світового масштабу, які характерні
й для України. Передусім це зміна соціального статусу
жінки через її включення в освітньо�професійну
діяльність, зростання її економічної незалежності; ут�
ворення двох центрів життя — професійного та сімей�
ного, як результат, послаблення економічної необхід�
ності створення сім'ї, наявність конфлікту соціальних
ролей як жінки, так і чоловіка; розвиток індивідуалістич�
ного суспільства, що характеризується пошуком гендер�
ної рівності, економічної незалежності та самореалі�
зації, прагненням вигідної зайнятості та вищих життє�
вих стандартів. Вплив цих факторів на розвиток сім'ї
посилили й особливості соціально�економічного роз�
витку нашої країни, що відзначаються матеріальною не�
влаштованістю молоді, отже, невідповідністю між на�
явними потребами та можливостями їх реалізації; сут�
тєвим звуженням матеріальної бази сімей для реалізації
потреби в дітях, обмеженістю можливостей для їх ут�
римання та виховання, фізичного та інтелектуального
розвитку, доступу до якісної освіти та охорони здоро�
в'я.

Таким чином, актуалізується важливість формуван�
ня на науково обгрунтованій основі дієвих механізмів
протидії тим чинникам, що спричиняють проблеми фун�
кціонування сім'ї, їх наповнення конкретними метода�
ми та інструментами державно�управлінського впливу.

АНАЛІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ
У вітчизняній літературі існує значний науковий

інтерес до окремих проблем державного регулювання
розвитку сім'ї. Так, актуальні аспекти державної
підтримки сім'ї розглядаються в дослідженнях фахівців
з соціальної (С.О. Корецька, О.М. Палій, В.А. Скураті�
вський, П.І. Шевчук, О.О. Яременко та ін.) та демогра�
фічної (І.О. Курило, Е.М. Лібанова, В.С. Стешенко, Л.В.
Чуйко та ін.) політики. Окремі, однак вузькі аспекти
даної теми вивчалися при підготовці кандидатських ди�
сертацій з різних галузей науки: державного управлін�
ня (І.Ю. Беганська, В.В. Собченко, Ю.Д. Юрченко), по�
літології (О.Д. Доронін), права (Л.В. Кулачок, О.М. По�
номаренко), економіки (В.Я. Бідак, Н.П. Борецька)
тощо.

Визнаючи важливість та наукову цінність наявних
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досліджень, все ж доводиться визнати, що у вітчизняній
науці державного управління відсутнє комплексне дос�
лідження даної теми, механізми державного регулюван�
ня розвитку сім'ї не розглядалися ні як теоретична мо�
дель, ні як засіб практичного впливу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на вищевикладене, мета статті — обгрун�

тувати зміст соціально�економічного механізму держав�
ного регулювання розвитку сім'ї, визначити важливі
проблеми у практиці регулюючої діяльності в Україні
та окреслити основні напрями її удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз теоретичних напрацювань у галузі науки дер�

жавного управління, зокрема [1; 3; 6], дає підстави ствер�
джувати, що механізми державного регулювання є тією
складовою частиною його системи, що забезпечує вплив
на фактори, від яких залежить результат функціонуван�
ня та розвитку регулюючого об'єкта.

Відповідно до природи цих факторів регулювання
вибираються методи впливу, тобто сукупність способів,
прийомів та засобів (інструментів) впливу держави на
поведінку й суспільну діяльність керованого об'єкта.
При цьому залежно від природи факторів і методів уп�
равління (регулювання) розрізняють і різні за природою
механізми, які формуються під впливом права та мають
застосовуватися у комплексі.

Правильний вибір сукупності інструментів забезпе�
чує ефективність досягнення мети, а також має супро�
воджуватися відповіддю на запитання, яким фактично
доступним є перелік інструментів регулювання. Вітчиз�
няні науковці у галузі державного управління та регу�
лювання поділяють інструменти за змістом впливу, при�
належності до певного виду методів управління та\чи
регулювання (правові, економічні, адміністративні, со�
ціально�психологічні). Незалежно від підходу до кла�
сифікації, усі пропоновані інструменти можуть викори�
стовуватися у будь�якому напрямі державної політики.
Однак питання, які інструменти повинні застосуватися
при державному регулюванні розвитку інституту сім'ї,
які є найбільш ефективними, залишається відкритим у
вітчизняній науці.

Отже, механізмами державного регулювання роз�
витку сім'ї виступає сукупність способів впливу на
діяльність суб'єктів регулювання та фактори, від яких
залежать зміни моделей, зразків сімейної поведінки.
Кожен з них грунтується на використанні низки методів,
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засобів, інструментів регулювання й сукупності необ�
хідних ресурсів. Зважаючи на соціально�економічний
характер чинників, які зумовлюють проблеми функціо�
нування української родини, одним з основних ме�
ханізмів державного регулювання розвитку сім'ї має
виступати соціально�економічний механізм, а саме —
система способів забезпечення економічних умов для
реалізації особою потреб, пов'язаних зі створенням та
функціонуванням сім'ї.

Соціально�економічний механізм покликаний ство�
рювати економічні умови, фінансові чи матеріальні сти�
мули, здатні зумовлювати ту чи іншу модель сімейної
поведінки. Його структура визначається низкою фак�
торів економічного характеру, від яких залежать зміни
сімейної поведінки. Враховуючи, що із усієї сукупності
цих чинників найбільш впливовими виступають ринок
праці та економічний потенціал сім'ї, складовими цього
виду механізмів, на нашу думку, є: механізм регулюван�
ня зайнятості осіб з сімейними обов'язками; механізм
регулювання доходів сім'ї, їх соціального захисту.

Реалізація механізму регулювання зайнятості осіб з
сімейними обов'язками включає, перш за все, сукупність
правових, економічних, соціально�психологічних методів
впливу, кожен з яких грунтується на використанні низки
інструментів відповідної природи, зокрема:

— встановлення права громадян на захист від пря�
мої чи непрямої дискримінації у сфері праці на основі
сімейного стану чи сімейних зобов'язань, що забезпе�
чить можливість особам із сімейними обов'язками, які
виконують або бажають виконувати оплачувану робо�
ту, здійснити своє право на це;

— встановлення права на вибір умов та режимів
праці (тривалості робочого часу, гнучких графіків ро�
боти, періодів відпочинку та відпусток, праці на дому
за допомогою засобів комунікації тощо) з урахуванням
гендерної компоненти, що сприятиме забезпеченню
рівних можливостей гармонійного поєднання сімейних
та професійних обов'язків як жінок, так і чоловіків;

— встановлення додаткових правових гарантій осо�
бам з сімейними обов'язками щодо працевлаштування
та самозайнятості;

— економічне стимулювання роботодавців, які за�
безпечують організацію умов та режимів праці, зручних
для осіб з сімейними обов'язками, зокрема через систе�
му податкових пільг, фінансових трансферів, кредитів;

— компенсація втрати заробітку громадян у зв'язку
з народженням та доглядом за дітьми, іншими непра�
цездатними членами сім'ї через систему соціального
страхування та фінансових трансферів;

— використання економічних стимулів підвищення кон�
курентоздатності сімейних підприємств та господарств;

— забезпечення чи субсидування служби догляду за
малолітніми дітьми, що має включати широкий спектр
видів послуг по догляду за дітьми, які організовувалися
б на гнучкій основі відповідно до віку дітей, рівня зай�
нятості батьків та платоспроможності сімей.

Механізм регулювання доходів сім'ї має здійснюва�
тися в рамках усієї державної політики доходів, оплати
праці, соціального захисту, однак в системі державно�
го регулювання розвитку сім'ї його дія має забезпечу�
вати усунення як горизонтальної нерівності доходів
сімей залежно від її структури (кількості непрацездат�
них та працюючих осіб), так і вертикальної — залежно
від рівня достатку сім'ї. Це сприятиме нівелюванню ри�
зиків погіршення добробуту окремої особи, родини
внаслідок сімейних змін (розлучення, народження ди�
тини, втрати працездатності членів сім'ї тощо), а також
сприятиме створенню економічних передумов для реа�
лізації індивідуальних та сімейних потреб. При цьому
має дотримуватися принцип забезпечення рівних мож�
ливостей усіх типів сімейних об'єднань.

Здійснення цього механізму також вимагає викори�
стання сукупності різних за природою методів, важелів
та інструментів, серед яких:

— встановлення правового статусу окремих категорій
сімей на отримання підтримки з боку держави, що потре�
бує чіткого визначення критеріїв відбору таких сімей;

— податкові знижки при оподаткуванні доходів осіб
з сімейними обов'язками незалежно від типу сім'ї, які
забезпечували б часткову чи повну компенсацію витрат
по догляду, вихованню та розвитку дітей, що сприяти�
ме створенню передумов для самозабезпечення сім'ї
шляхом трудової діяльності;

— фінансові трансфери, систематичні грошові вип�
лати сім'ям у розмірі, що також забезпечує вирівнюван�
ня доходів різних за типом сімей, які можуть викорис�
товуватися як альтернатива податковим заходам або
паралельно для сімей, у складі яких відсутні працюючі
особи з незалежних від них причин;

— безготівкова допомога, пільги та соціальні га�
рантії, субсидії визначеним категоріям сімей, передусім
з дітьми, на оплату певних послуг чи користування пев�
ними послугами;

— цільове кредитування на вирішення побутових
проблем родини та проблем, пов'язаних з вихованням і
розвитком дітей.

Соціально�економічний механізм державного впли�
ву на сімейну поведінку на практиці включає достатньо
вагомий арсенал засобів регулювання, однак основний
його недолік полягає в тому, що існуючі економічні ва�
желі спрямовані не на забезпечення умов для розвитку
сім'ї, а на досягнення цілей окремих напрямів соціаль�
но�економічної політики, передусім попередження та
подолання бідності, що, на нашу думку, виступає однією
з основних причин їх неефективності з точки зору реа�
лізації сімейної політики. При цьому потребує удоско�
налення система інструментів регулювання як зайня�
тості осіб з сімейними обов'язками, так і доходів сім'ї.

З огляду на обмеженість обсягів статті, розглянемо
окремі з них. Так, законодавством про зайнятість населен�
ня встановлено передусім державні гарантії права на вибір
професії та виду діяльності, можливостей для самозайня�
тості, а також додаткові гарантії зайнятості для окремих
категорій осіб із сімейними обов'язками (зокрема, квоту�
вання робочих місць). Така норма виступає одним із засобів
забезпечення поєднання праці та материнства (хоча впро�
ваджена з метою соціального захисту осіб, не спроможних
на рівних конкурувати на ринку праці), однак вона пору�
шує принципи гендерної рівності, які визначені міжнарод�
ними актами та вітчизняним гендерним законодавством.
Аналогічно трудове законодавство пронизане переважно
нормами, спрямованими на охорону материнства, забезпе�
чення трудової діяльності жінок, на утриманні яких є діти,
що, з одного боку, має свої позитивні сторони, однак, з
іншого — зумовлює порушення гендерної рівноваги в сім'ї
через відсутність належних умов для виконання сімейних
обов'язків працюючими чоловіками. Так, можливість для
узгодження зайнятості та сімейного життя чоловікам на�
дається лише у двох випадках: виховання дітей без матері
або невикористання жінкою права на відпустку по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Крім того,
законодавчо не встановлено заборону дискримінації у сфері
праці, тобто прямого або непрямого обмеження прав пра�
цівників залежно від сімейного стану й сімейних обов'язків,
відповідно й відповідальності за порушення заборон.

Таким чином, поліпшення механізму регулювання
зайнятості осіб з сімейними обов'язками передбачає,
перш за все, посилення правового захисту громадян від
прямої чи непрямої дискримінації на основі сімейного
стану чи сімейних обов'язків; встановлення додаткових
гарантій працевлаштування, можливостей вибору умов
та режимів праці з урахуванням гендерної компоненти,
які сприяють гармонізації професійного та сімейного
життя та відповідають положенням Конвенції Міжнарод�
ної організації праці про рівне ставлення і рівні можли�
вості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімей�
ними обов'язками № 156 та Закону України "Про забез�
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
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Для реалізації визначених гарантій, на нашу думку,
доцільною також є розробка та впровадження ме�
ханізмів стимулювання роботодавців, які забезпечують
організацію умов і режимів праці, зручних для осіб з
сімейними обов'язками. Окрім того, важливим є розши�
рення сфер та можливостей зайнятості осіб з сімейни�
ми обов'язками, сприяння створенню сімейних під�
приємств та господарств шляхом запровадження додат�
кових економічних стимулів з метою підвищення їх кон�
курентноздатності, що також потребує здійснення низ�
ки заходів у рамках програмних документів з питань
державної політики зайнятості населення.

Функцію створення умов для поєднання професій�
ного та сімейного життя покликана виконувати й сис�
тема фінансових трансферів сім'ям, зокрема шляхом
компенсації втрати заробітку внаслідок народження
дитини. На практиці вона включає такі види державної
допомоги, як допомога по материнству (по вагітності
та пологах), при народженні дитини та догляду за дітьми
до досягнення ними трирічного віку. Проте, незважаю�
чи на значне підвищення розмірів окремих з них, їх
рівень залишається недостатнім для утримання особою
себе та дитини у період відпустки по догляду за дити�
ною, отже, вимагає встановлення обгрунтованих роз�
мірів чи додаткових видів допомоги. Для прикладу, це
можуть бути: допомога для забезпечення догляду за
дитиною до 6 років вдома найнятою особою, що покри�
ває частину витрат залежно від доходів сім'ї; допомога
на оплату роботи дипломованого спеціаліста по догля�
ду за малолітніми дітьми до 6 років, розмір якої визна�
чається залежно від матеріальної забезпеченості сім'ї.

Крім того, надання грошової допомоги сім'ям має
поєднуватися з іншими можливостями, передусім поси�
лення гарантій часткової зайнятості та розвитку служ�
би догляду за дітьми. Щодо останньої актуалізується
необхідність розширення мережі дошкільних закладів,
забезпечення гнучких режимів їх роботи, запроваджен�
ня додаткових послуг по догляду за дітьми (групи та/
чи ігрові кімнати короткотермінового перебування
дітей), створення центрів догляду за дітьми, запровад�
ження економічних стимулів щодо розвитку закладів
приватної форми власності.

Потребує суттєвих змін механізм регулювання до�
ходів сім'ї, її соціального захисту. Зокрема, основним
засобом перерозподілу доходів громадян, в тому числі
й осіб, які мають на своєму утриманні непрацездатних
членів сім'ї, мають виступати інструменти податкової
політики, які все частіше використовуються у світовій
практиці як важелі впливу на соціальну поведінку насе�
лення. Так, податкові пільги, знижки та кредити скла�
дають значну частину державної підтримки сімей з
дітьми у європейських країнах, а в окремих з них (Люк�
сембурзі та Франції) — це основний спосіб матеріаль�
ної допомоги сім'ям [4; 7].

Автор також притримується думки, що податкові ва�
желі впливу мають виступати основним засобом економі�
чного регулювання розвитку сім'ї, оскільки вони мають
суттєві переваги порівняно з соціальними виплатами: по�
перше, тому що створюють передумови для самозабезпе�
чення сім'ї шляхом трудової діяльності, отже, підвищують
її економічний потенціал; по�друге, не породжують утри�
манських настроїв серед населення та посилює відпові�
дальність членів сім'ї за власне життєзабезпечення.

Відповідно до Податкового кодексу України, для ма�
лозабезпечених сімей встановлено соціальні податкові
пільги. При цьому розмір пільги збільшуються для сімей,
в яких виховується двоє та більше дітей (100% на кожну
дитину). Ще вищі розміри податкової пільги запровадже�
но для сімей, які виховують дітей�інвалідів, одиноких ма�
терів (батьків), на вихованні у яких є діти до 18 років (150 %
на кожну дитину). Проте, враховуючи, що матеріальний
стан сім'ї погіршується навіть за наявності однієї дитини,
на наш погляд, податкові пільги мають бути встановлені
для усіх сімей з дітьми та бути диференційованими залеж�

но від кількості дітей та працюючих осіб у родині.
Тому, на нашу думку, важливим та необхідним є зап�

ровадження соціальних податкових пільг для усіх плат�
ників податків з обов'язками по утриманню непраце�
здатних членів сім'ї та поглиблення диференційовано�
го підходу визначення їх розмірів залежно від складу
та розміру сім'ї. Це пов'язано з тим, що саме від цих по�
казників залежить рівень "горизонтальної нерівності"
доходів сімей. Тому основою для розподілу доходів гро�
мадян має виступає кількість дітей, інших непрацездат�
них членів сім'ї та працездатних осіб, які мають забез�
печувати їх утримання.

При цьому важливо зауважити, що, оскільки склад
та розмір сім'ї суттєво впливає на рівень потреб та спо�
живання, різні категорії сімей мають бут приведені до
зіставного вигляду. Для цього використовують шкали
еквівалентності, за якими склад домогосподарств виз�
начається у кількості умовних дорослих осіб. У світовій
практиці не існує універсальних підходів до їх визначен�
ня, проте, на думку вітчизняних фахівців, найбільш
прийнятною є шкала, рекомендована Україні зарубіж�
ними експертами, а саме — в розрахунках враховувати
першу дорослу особу з коефіцієнтом 1,0; усіх інших до�
рослих та дітей — 0,7 [2, с. 113—115].

Враховуючи, що її використання ставить у більш
вигідне становище сім'ї з дітьми та при цьому враховує
різницю потреб сімей різного складу та розміру, ско�
ристаємося цією шкалою для розрахунку умовного роз�
міру повних і неповних сімей з дітьми (тобто не лише
одиноких матерів) й визначення умовної різниці потреб
сімей залежно від наявності та кількості дітей (табл. 1).

З огляду на таку різницю у рівні споживчих потреб
сімей, на нашу думку, розміри соціальних податкових
пільг мають визначатися за таким принципом: для плат�
ників податку, на утриманні у яких одна дитина, — 130%
податкової пільги (у розрахунку 100% для платника
податку без дітей), двоє дітей — 145%, троє і більше дітей
— 150 % та додатково 5% розміру соціальної пільги на
кожну дитину. Для самотньої матері (батька), на утри�
манні яких перебуває одна дитина, розмір пільги має
складати — 140 %, дві дитини — 160 %, три і більше —
170 % та додатково по 5% на кожну дитину.

Такий підхід встановлення податкових пільг сприя�
тиме: 1) мінімізації економічних ризиків, пов'язаних з
народженням та утриманням дитини; 2) забезпеченню
справедливого "горизонтального перерозподілу" до�
ходів сімей з дітьми; 3) створенню певних матеріальних
стимулів для народження та виховання суспільно необ�
хідної кількості дітей у сім'ї.

При цьому в умовах стабільного економічного роз�
витку країни податкові премії, на нашу думку, повинні
мати універсальний характер, тобто забезпечувати пра�
во отримання пільг платниками податків, які утримують
неповнолітніх дітей, незалежно від розміру заробітної
плати або ж, погоджуючись з вітчизняними фахівцями
[5, с. 81], обмеженням має бути нижня межа благополуч�
чя сім'ї. Це зумовлено тим, що зниження життєвого рівня
сім'ї є природнім наслідком народження та утримання
дитини, тому компенсація таких втрат є дієвим засобом
мінімізації економічних ризиків та вагомим матеріальним
стимулом для народження більшої кількості дітей. У пе�
рехідний період, який характеризується обмеженістю
фінансових ресурсів, може зберігатися адресний підхід
до встановлення соціальних гарантій.

Посилаючись також на зарубіжний досвід, більш
ширше, на наш погляд, мають використовуватися подат�
кові знижки з тим, щоб не лише слугувати способом
матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, але й
виступати економічним стимулом бажаного типу сімей�
ної поведінки. З цього погляду видається доцільним зап�
ровадити зменшення суми податку на загальнорічний
дохід при здійсненні витрат на придбання товарів, робіт,
послуг, пов'язаних зі створенням сім'ї, народженням,
утриманням та вихованням дитини, наприклад, сплату
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державного мита, пов'язаних з укладанням шлюбу; со�
ціальних послуг по догляду за малолітньою дитиною;
додаткових освітніх послуг, в тому числі позашкільних
навчальних закладів тощо.

Альтернативою усунення економічної нерівності
сімей з дітьми, матеріального заохочення народжува�
ності, пом'якшення негативного впливу матеріальних
чинників на вибір особою бажаного способу сімейного
життя можуть виступати соціальні виплати сім'ям з
дітьми. Однак, на нашу думку, такий вид підтримки сім'ї
має бути виключно доповнюючим та використовувати�
ся у тих випадках, коли особи, на утриманні яких є не�
повнолітні діти, з поважних причин не мають доходів
від трудової діяльності. При визначенні розміру щомі�
сячної допомоги сім'ям слід застосовувати аналогічний
підхід залежно від складу та розмірів сім'ї. Такий вид
допомоги в умовах економічної стабільності також му�
сить мати універсальний характер. При цьому на прак�
тиці законодавством передбачено лише надання щомі�
сячної адресної допомоги на дітей, які перебувають під
опікою, та одиноким матерям, що не узгоджується з
принципом соціальної справедливості по відношенню до
інших категорій осіб та виступає, певним чином, анти�
стимулом створення сім'ї з підстав реєстрації шлюбу.

У тих випадках, коли усі інші економічні заходи з ви�
рішення проблем сім'ї не достатні для належної її жит�
тєдіяльності, утримання, виховання, розвитку дітей, має
надаватися соціальна допомога з малозабезпеченості.
Такі соціальні виплати є одним із інструментів вертикаль�
ного перерозподілу доходів сімей, розмір яких має зале�
жати виключно від рівня їх матеріального забезпечення,
однак межею повинен слугувати не гарантований, а про�
житковий мінімум для відповідної демографічної групи,
що яскраво доведено на практиці. Водночас критерії виз�
начення адресності допомоги теж мають враховувати
склад та розмір сім'ї, а також вік дитини та стан здоров'я
членів сім'ї. На сьогодні серед таких критеріїв — на�
лежність до певної демографічної групи, незареєстро�
ваний шлюб, інвалідність батьків, проживання у гірській
місцевості. Тому очевидною є зміна переліку категорій
сімей, які мають право на допомогу, поглиблення дифе�
ренційованого підходу при визначенні її розмірів з ура�
хуванням особливих потреб різних категорій сімей.

Крім того, існують випадки сімейного життя, які
вимагають значних витрат та які неможливо здійснити
за рахунок щомісячних доплат по малозабезпеченості.
Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок однора�
зових виплат малозабезпеченим сім'ям, які на сьогодні
існують, однак лише в екстремальних випадках (смерті,
важкої хвороби членів сім'ї) та не враховують особли�
вих повсякденних потреб родини. На нашу думку, при
наданні такої допомоги мають враховуватися ті ж об�
ставини, за яких мають виплачуватися податкові кре�
дити, однак сім'я з незалежних від неї причин не може
ними скористатися (наприклад, у випадку безробіття).

Більш ширшого використання потребує й такий
інструмент, як цільове кредитування, оскільки в Україні

така форма державної підтримки є
досить обмеженою та використо�
вується у двох випадках: будівниц�
тва, придбання житла, передусім
молодими одинокими громадянами,
молодими сім'ями, а також здобут�
тя вищої освіти. Тому в умовах роз�
витку ринкової економіки та, вра�
ховуючи досвід європейських країн,
такий засіб економічної політики
має слугувати вагомим важелем й
політики у сфері сім'ї, оскільки за�
безпечує створення можливостей
для вирішення побутових проблем
родини та проблем, пов'язаних з
вихованням й розвитком дітей.

ВИСНОВКИ
У роботі вперше досліджено та обгрунтовано сутність

соціально�економічного механізму державного регулю�
вання розвитку сім'ї, визначено його структуру та основ�
ний набір інструментів державно�управлінського впли�
ву. Крім того, набули подальшого розвитку пріоритетні
напрями його удосконалення, що полягають у посиленні
сукупності засобів державного регулювання процесів
змін сімейної поведінки населення України.

Сформульовані пропозиції та результати роботи
можуть бути використані при подальшому аналізі й вир�
ішенні наукових проблем державного регулювання роз�
витку сім'ї, що й зумовлює теоретичне значення даного
дослідження. Практична значущість одержаних резуль�
татів полягає в тому, що викладені в роботі положення є
теоретичною основою для розв'язання практичних про�
блем державного регулювання розвитку української ро�
дини, удосконалення та розробки нормативно�правових
актів з питань державної сімейної політики, вироблення
програмних документів щодо підтримки сім'ї.

Подальші наукові пошуки з цієї теми, на нашу дум�
ку, мають бути пов'язані, насамперед, із поглибленням
наукового аналізу усієї сукупності інструментів, засобів
впливу на процеси змін сімейної поведінки населення,
визначення й обгрунтування їх дієвості та ефективності.
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Категорія сім’ї Умовний 
розмір сім’ї 

Умовна різниця потреб  
сімей з дітьми та без дітей, у % 

Повна сім’я без дітей 1,7 х 
Повна сім’я:    
 з однією дитиною 2,4 29 
 з двома дітьми 3,1 45 
 з трьома дітьми 3,8 55 
 з чотирма дітьми 4,5 62 
Самотня жінка (чоловік) без дітей 1,0 х 
Самотня жінка (чоловік):  
 з однією дитиною 1,7 40 
 з двома дітьми 2,4 58 
 з трьома дітьми 3,1 68 
 з чотирма дітьми 3,8 74 

Таблиця 1. Співвідношення умовних потреб сімей залежно від наявності й
кількості дітей та батьків у сім'ї
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити та розкрити зміст основних

принципів відбору методів управління у сфері інтелектуаль�
ної власності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність сформованого набору методів управління є

підставою для подальшого відбору з них і використання
обраних методів при вирішенні існуючих (поставлених) зав�
дань на відповідних етапах управлінського процесу. При
цьому необхідність отримання найбільш ефективного рішен�
ня вимагає наявності механізму відбору таких методів.

На важливості наукового пошуку підходів щодо визна�
чення механізму відбору методів державного управління вза�
галі і методів державного управління сферою інтелектуаль�
ної власності (ІВ) зокрема наголошують дослідники цієї про�
блематики: В.Б. Аверьянов, Г.В. Атаманчук, В.Д. Бакуменко,
М.В. Вачевський, Б. Гурне, І.І. Дахно, К. О'Дейл, В.Г. Зінов,
М.П. Денисенко, А.Г. Жарінова, В.М. Князєв, О.А. Машков,
П.Б. Меггс, В.П. Медведєв, Н.Р. Нижник, Г. Райт, О.В. Пар�
хоменко, А.П. Сергеєв, Ю. Суіні, В.А. Супрун, П.М. Цибуль�
ов, В.Е. Чиркін, Ф. Шамхалов, І.М. Шестак та ін.

Результати аналізу літературних джерел із питань дер�
жавного управління, менеджменту, а також результати осо�
бистих досліджень автора дозволяють в основу вибору ме�
тодів управління покласти сім принципів.

Одним із основних принципів відбору методів для сис�
теми державного управління сферою ІВ слід вважати прин�
цип "потреби методу", суть якого полягає в тому, що мето�
ди мають обиратися, виходячи з тих завдань, які вимагають
управлінського рішення, а не з існуючих можливостей кер�
івників чи управлінців [1—7].

Другим принципом є принцип "практичної застосов�
ності методу". Він вимагає, щоб методи, які використову�
ються для формування управлінських рішень у сфері ІВ,
можуть бути ефективними за наявністю відповідних умов, і
можливість їх застосування може бути звужена різномані�
тними обмеженнями. Так, наприклад, якщо використовуєть�
ся лінійне програмування, то функції мають бути лінійними
[8]. Для того, щоб ефективно застосовувати моделювання,
модель, за допомогою якої здійснюється вивчення чи досл�
ідження реального процесу (явища), має достовірно і
найбільш повно описувати цю реальність [9].

У ситуації, коли попередній розгляд завдання (пробле�
ми) показує, що умови, необхідні для ефективного застосу�
вання деяких методів управління сферою ІВ, не виконують�
ся, ці методи мають бути виключені з розгляду. Крім того,
можуть бути виявлені обмеження, що впливають на мож�
ливість застосування методів. Це може бути обмеження за
часом, що витрачається на підготовку й прийняття рішення.

Ще одним істотним обмеженням може виявитися недо�
статній рівень кваліфікації фахівців органів державного
управління. Система державного управління сферою ІВ, як
і загальна система державного управління України, неза�
лежно від прийнятих у системі методів управління має уком�
плектовуватися кадрами, що мають уміння й навички,
потрібні для вирішення завдань (проблем) із використанням
обраних методів.

Третім принципом відбору методу державного управл�
іння у сфері ІВ має стати принцип "вартості застосування
методу". Вартість витрат на пошук рішення завдання чи роз�
в'язання проблеми має завжди бути меншою за вартість ре�
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зультату (виходу), що з'являється внаслідок застосування
того або іншого методу чи низки методів управління [10; 11].
Дійсно, щоб отримати таку порівняльну оцінку, необхідно
мати чітке уявлення як про вартість використання методу
(методів), так і про його (їхню) ефективність. Незважаючи
на те, що, імовірно, досить точну оцінку дати інколи склад�
но, розумні межі її можливих значень встановити завжди
можна.

Четвертим принципом слід вважати принцип "ефектив�
ності отриманого рішення при застосуванні методу". Якщо
внаслідок вибору визначеної сукупності методів державно�
го управління кінцевий результат дає краще рішення зав�
дання чи розв'язання проблеми в сфері ІВ, то цю сукупність
методів можна вважати такою, що задовольняє. Дійсно, за�
стосування деяких методів може надати краще рішення, ніж
те, що знайдено як задовільне.

У загальному випадку, як показує досвід, доводиться
задовольнятися раціональними рішеннями, оскільки при
зростанні точності рішення вартість потрібного для цього
метода управління може зростати швидше, ніж будь�які
вигоди, які можна очікувати чи передбачати. Якщо для до�
сягнення невеликого зростання рівня ефективності рішен�
ня вимагаються значні зусилля, то сумарний ефект засто�
сування такого метода управління (за виключенням рідких
випадків) буде досить незначним.

П'ятим принципом, який обов'язково слід враховувати
при виборі методів управління, є принцип "достовірності
методу". Рівень достовірності того або іншого методу ви�
магає відповіді на питання про те, які помилки є допусти�
мими при вирішенні завдання чи розв'язанні проблеми. При
застосуванні метода слід аналізувати не тільки очікуваний
ефект, а також і те, наскільки достовірна ця оцінка та яки�
ми можуть бути передбачувані межі її погрішності.

Деякі методи дають досить високу достовірність резуль�
татів, і фахівець, що вирішує завдання, може бути впевне�
ний, що отримані значення оцінок і фактичні значення бу�
дуть практично співпадати.

Загальним прикладом метода, що забезпечує високу
достовірність, може вважатися статистична модель [11],
якщо вона дозволяє по заданих змінах, наприклад, зовніш�
нього середовища сфери ІВ із великою точністю спрогно�
зувати ступінь впливу на такі залежні змінні цієї сфери, як
якість освіти в сфері ІВ, рівень небезпеки об'єктів ІВ, поява
нових об'єктів ІВ світового рівня тощо.

При застосуванні інтуїтивних методів у межах мистец�
тва державного управління [12] достовірність рідко може
бути встановлена до отримання фактичних результатів, ос�
кільки дуже складно застосовувати тести до управлінських
рішень, які отримані неформальним чи сумнівним шляхом.
Хоча первісне рішення може на перший погляд здаватися
досить приємним, його фактичні результати можуть істот�
но відрізнятися від очікуваних.

Тому фахівець, який намагається використовувати
інтуїтивний метод, не може бути впевненим у тому, що пе�
редбачуваний ним результат у сфері ІВ, дійсно, буде знахо�
дитися в раніше зазначеному ним діапазоні значень. Взагалі,
коли фахівець органів державного управління має справу з
оцінкою потенційно значних здобутків чи втрат у сфері ІВ,
кращим підходом буде той, що пов'язаний із вибором тако�
го набору методів, який забезпечить саму високу дос�
товірність оцінки очікуваних здобутків.

Шостий принцип — принцип "стабільності отриманого
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рішення при застосуванні методу". Стабільність рішення при
застосуванні того або іншого методу управління, як прави�
ло, характеризується тривалістю використання цього рішен�
ня. Якщо вважається, що управлінське рішення буде вико�
ристовуватися досить часто в сфері ІВ і протягом відносно
тривалого часу, то необхідна його сувора стандартизація.
Прикладом таких рішень у сфері ІВ є державні стандарти
України: ДСТУ 3574�97 "Патентний формуляр. Основні по�
ложення. Порядок складання та оформлення" і ДСТУ 3575�
97 "Патентні дослідження. Основні положення та порядок
проведення".

При виборі рішення необхідно обов'язково враховувати
зміни структури взаємозв'язків між чинниками зовнішнього
середовища, що може вимагати модифікації рішень: при�
єднання України до низки міжнародних угод у сфері ІВ ви�
магає гармонізації її законодавчих актів тощо. У таких ви�
падках, на нашу думку, ретельне відпрацьовування управлі�
нського рішення може виявитися зайвим, тому що за той час,
коли буде прийнято рішення, ситуація, на яку воно було роз�
раховане, може змінитися, а управлінське рішення, на роз�
робку якого були витрачені значні людські й матеріальні ре�
сурсі, не буде мати сенсу. Тому, за наявності динамічної си�
туації, задовільними можуть вважатися і грубі апроксимації.

Важливим принципом, який вимагає врахування при ви�
борі методів управління сферою ІВ, є принцип "збалансо�
ваності методу з іншими методами". Застосування цього
принципу примушує використовувати для різних етапів
формування управлінського рішення взаємосумісні метод
державного управління. Процес формування управлінсько�
го рішення має завжди розглядатися в цілому, що пов'яза�
но, у першу чергу, з тим, наскільки ефективно може бути
застосований той або інший метод управління на відповід�
ному етапі цього процесу. Наприклад, якщо на етапі вияв�
лення проблемної ситуації в сфері ІВ користуватися при�
мітивними методами збору даних про зміни чинників зовн�
ішнього (внутрішнього) середовища, то немає сенсу на на�
ступних етапах використовувати складний регресійний чи
кореляційний аналіз.

Варто також фахівцям органів державного управління
фіксувати, для розв'язання яких проблем чи вирішення яких
завдань у сфері ІВ, які методи вже використовувалися. Це
дозволить на підставі отриманих даних оцінити якість зас�
тосування методів і зробити висновок про те, наскільки за�
стосовані методи були ефективні при вирішенні аналогіч�
них завдань чи розв'язанні аналогічних проблем у сфері ІВ.

Запропоновану сукупність принципів: принцип "потре�
би методу"; принцип "практичної застосовності методу";
принцип "вартості застосування методу"; принцип "ефектив�
ності отриманого рішення при застосуванні методу"; прин�
цип "достовірності методу"; принцип "стабільності отрима�
ного рішення при застосуванні методу"; принцип "збалансо�
ваності цього методу з іншими методами" — можна вважати,
на нашу думку, достатньою і обгрунтованою для здійснення
вибору методів державного управління сферою ІВ.

При цьому слід зазначити, що визначення конкретного
набору методів, як правило, може бути пов'язане з компро�
місом між вимогами кожного з принципів. Так, щоб доби�
тися більш високої достовірності, фахівцям органів держав�
ного управління сферою ІВ необхідно буде погодитися з
високою вартістю рішення, що отримується при вирішенні
завдання чи розв'язанні проблеми в сфері ІВ. Однак вимоги
щодо потреби, застосовності і збалансованості методів ма�
ють бути виконані до того, як будуть розглянуті інші чоти�
ри принципи. Це зумовлюється тим, що зазначені вимоги є
фактично обмеженнями по відношенню до інших.

Таку послідовність застосування принципів пропо�
нується вважати нормативною, особливо для жорстких
умов інтеграції України в світові співтовариства. Наочним
прикладом тому для сфери ІВ України є ситуація із можли�
вим створенням зони вільної торгівлі між Україною і Євро�
пейським Союзом як однин з кроків інтеграції нашої краї�
ни до Європейського економічного простору [13].

Безумовно, що при компромісах слід враховувати низ�
ку таких аспектів, як: зміст і значимість завдань, що вирі�
шуються у сфері ІВ; доступність даних; витрати часу керів�
ників чи фахівців органів державного управління на вирі�
шення цих завдань; ступінь допустимого ризику тощо. Така
ситуація не забезпечує визначення універсальної стратегії
ув'язування принципів при виборі методів управління.

У цьому випадку має існувати механізм вибору методів
управління сферою ІВ. Існує декілька можливостей щодо
організації процесу вибору методів. Це може зробити при�

значений (створений відповідно до чинного законодавства)
для цього структурний підрозділ із питань ІВ у центрально�
му органі виконавчої влади (ЦОВВ), безпосередньо керів�
ник середньої ланки (голова департаменту ЦОВВ, служби
ЦОВВ тощо) чи цей керівник разом із зазначеним підрозді�
лом.

Структурний підрозділ із питань ІВ із урахуванням на�
ведених вище принципів має визначити ті методи, які доц�
ільно використовувати для ефективного вирішення постав�
леного завдання чи розв'язання проблеми в сфері ІВ із ура�
хуванням кожного етапу формування рішення. Таким чи�
ном, цей структурний підрозділ із питань ІВ має сформува�
ти документ (проект, план тощо), у якому будуть відобра�
жені графік і маршрут вирішення завдання (розв'язання
проблеми), а для кожного етапу вирішення — результати
оцінки його можливої тривалості та метод (чи методи) для
кожного етапу вирішення завдання (розв'язання проблеми).

При цьому слід зазначити, що обрані методи для кож�
ного етапу вирішення завдання в сфері ІВ не можна вважа�
ти догмою. Це зумовлено, у першу чергу, змінами зовніш�
нього та внутрішнього середовищ, що відбуваються (чи мо�
жуть відбуватися) із часом. Врахування таких змін може
призвести до заміни початково обраного методу для відпо�
відного етапу вирішення завдання (чи розв'язання пробле�
ми) на інший — більш ефективний для умов, що склалися.

Заміна методу на кращий під час розв'язання проблеми
в сфері ІВ (чи вирішення завдання) вимагає наявності зво�
ротного зв'язку [14—17], завдяки якому можна своєчасно
виявити неефективний метод, який не вважався таким до
моменту появи непередбачених змін, наприклад, складових
зовнішнього середовища (зміна економічних важелів,
вартість енергоресурсів, політичні події, економічна криза
тощо).

Аналогічний організаційний елемент зворотного зв'яз�
ку має застосовуватися вищим керівництвом (заступники
керівника ЦОВВ, керівник ЦОВВ тощо) не тільки за умов,
якщо вибір методів здійснюється структурним підрозділом
із питань ІВ, але і за умов, коли такий вибір доручено
здійснити безпосередньо керівнику середньої ланки.

Керівник середньої ланки повинен готувати та представ�
ляти обгрунтування для обраного ним підходу до форму�
вання рішення завдання (проблеми) у сфері ІВ із обов'язко�
вим урахуванням запропонованих вище принципів відбору
методів для системи державного управління сферою ІВ,
тобто він повинен обгрунтувати потребу, застосовність,
вартість, результат, достовірність, стабільність і збалансо�
ваність запропонованого ним плану чи проекту стосовно
завдання (проблеми), що вирішується (розв'язується).

У зазначених варіантів механізму вибору методів управ�
ління через особистісні характеристики людей як найбільш
слабких ланок управлінського процесу є недоліки. Вони
притаманні різним механізмам із числа розглянутих щодо
вибору методів управління. Так, якщо право вибору методів
нормативно буде закріплене тільки за структурним підроз�
ділом із питань ІВ, то цей підрозділ може, наприклад, про�
понувати керівнику не зовсім корисні методи, тому що
фахівці цього підрозділу можуть лише частково володіти
специфікою його сфери діяльності.

І, навпаки, якщо вибір методів покласти повністю на
розуміння керівника, може виникнути небезпека, пов'яза�
на з тим, що керівник буде багато разів використовувати одні
й ті ж відомі йому методи. Передбачуваним наслідком такої
ситуації є те, що керівник буде підганяти завдання (пробле�
му) під відомі йому методи, а не навпаки — методи під зав�
дання (проблему), яке (яку) треба вирішувати (розв'язува�
ти). Керівник може, як показує сучасний український досвід,
підміняти проблеми, які не піддаються розв'язанню відоми�
ми йому методами, або застосовувати не зовсім ефективні
методи на тій лише підставі, що він краще з ними знайомий.
Якщо керівник не володіє, наприклад, потрібними для його
діяльності навіть нескладними експертними, статистични�
ми або математичними методами, то при вирішенні завдан�
ня (розв'язанні проблеми) він завжди буде покладатися на
свій особистий досвід чи інтуїцію.

Іншим аспектом управлінської небезпеки [18] може ста�
ти ситуація, коли витонченість вирішення завдання чи роз�
в'язання проблеми в сфері ІВ може перетворитися діями
керівника на самоціль, демонстрацію віртуозності фахівця,
що вирішує завдання чи розв'язує проблему. У цьому ви�
падку завдання (проблема) може піддаватися досить деталь�
ному дослідженню, пов'язаному зі збором великої кількості
даних, не завжди потрібних, і значними фінансовими й ма�
теріальними витратами на їх збір.
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Іншим варіантом може стати необгрунтована побудова
складних і чутливих математичних чи статистичних моде�
лей, а також використання тривалого часу на пошук опти�
мального рішення з використанням моделей. У результаті
таких дій вклад усього зазначеного у вирішення завдання
чи розв'язання проблеми в сфері ІВ може бути незначним і
дуже затратним, хоча побудова та застосування більш про�
стої моделі допомогли би знайти своєчасне й і не менш при�
ємне за ефективністю рішення.

На нашу думку, кращим варіантом механізму вибору
методів має стати такий (рис. 1). Керівники середньої ланки
повинні складати свої пропозиції у вигляді документа за зат�
вердженою формою щодо вибору методів для вирішення
завдання чи розв'язання проблеми в сфері ІВ і представля�
ти їх у зазначений вище структурний підрозділ із питань ІВ
для перевірки і затвердження. У цьому випадку керівницт�
во вищого рівня зможе бути впевнене в тому, що викорис�
товуються потрібні методи для формування рішень. У зв'яз�
ку з цим структурний підрозділ із питань ІВ має бути сфор�
мований із висококваліфікованих фахівців, які володіють
сучасними методами управління та дослідження операцій
та мають значний досвід у застосуванні таких методів.
Тільки за таких умов вони будуть здатні рецензувати про�
позиції і пропонувати, за необхідності, бажані зміни до них,
а також кваліфіковано підходити до затвердження чи відхи�
лення пропозицій.

На таких організаційних засадах з'явиться реальна мож�
ливість своєчасного виявлення керівників, які не мають до�
статньої кваліфікації або не бажають самостійно підвищу�
вати свій професійний рівень. Таких керівників треба або
відправляти на перепідготовку, або звільняти із посади і
замінювати на інших, більш підготовлених фахівців.

Наявність зворотного зв'язку дозволить керівництву
вищої ланки періодично перевіряти діяльність структурно�
го підрозділу з питань ІВ та керівників з позиції правиль�
ності вибору ними методів управління на підставі тих кри�
теріїв, які були їм задані.

Важливим моментом вибору методів управління є етап,
коли керівництво вищої ланки описує умови, при яких слід
використовувати дані методи, а також механізм їх відбору.
Тим самим керівництво вищої ланки може ефективно уп�
равляти вибором методів формування рішень і бути впев�
неним у тому, що будуть вироблені такі рішення, реалізація
яких дозволить отримати максимальну віддачу.

ВИСНОВОК
Підводячи підсумок, треба наголосити на тому, що

якщо такий механізм відбору методів управління для вир�

ішення завдань чи розв'язання проблем не впрова�
дити у систему державного управління сферою ІВ
України, то досить сумнівним є те, що керівництво
вищої ланки буде отримувати ефективні результа�
ти в сфері ІВ і буде спроможним здійснювати необ�
хідний контроль.

В основу вибору методів управління доцільно по�
класти наступні принципи: потреби методу; практич�
ної застосовності методу; вартості застосування ме�
тоду; ефективності отриманого рішення при засто�
суванні методу; достовірності методу; стабільності
отриманого рішення при застосуванні методу; зба�
лансованості методу з іншими методами та ін.

При цьому також необхідно відмітити, що дета�
лізація інструментарію державного управління сфе�
рою ІВ при вирішенні завдань чи розв'язанні проблем
у сфері ІВ вимагає грунтовних досліджень процедур
в управлінні цією сферою.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Перехід України на принципи сталого розвитку пе�

редбачає зміну ключових підходів до використання ре�
сурсів і факторів виробництва, максимального залучен�
ня резервів сталого розвитку економіки країни в ціло�
му та її окремих регіонів, подальше структурування і
поглиблення демократії, поява в майбутньому її нової
форми, яка дозволить більш ефективно реалізувати но�
вий шлях розвитку.

Однак сучасний стан демократичних інститутів в
Україні не дає можливості однозначно прогнозувати їх
динаміку в аспекті сталого розвитку. З одного боку,
демократизація соціального життя підвищує роль не�
державних організацій і громадян у підготовці важли�
вих рішень у галузі охорони навколишнього середови�
ща. Реформи створюють передумови для виходу на шлях
стійкого розвитку і дозволяють сформулювати нову
ідею і стратегію розвитку, відкривають шлях до узгод�
ження інтересів влади, суспільства і до збереження при�
родного середовища. З іншого боку, в даний час реаль�
на ситуація така, що проблема охорони та захисту на�
вколишнього природного середовища зараз опинилася
на периферії пріоритетів. Владним структурам необхі�
дно усвідомити, що стратегія розвитку немислима без
органічного синтезу сталого розвитку, цивілізованої де�
мократії, захисту природного середовища, і те, що ці три
елементи не можуть існувати і розвиватися окремо один
від одного.

Близькість і схожість національної економіки та
регіону зумовлює можливість застосування для регіо�
ну макроекономічних теорій, в тому числі і концепції
сталого розвитку [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Стратегічні основи економічного розвитку регіонів

відображено у працях учених, серед яких О.М. Алімов,
О.А. Амоша, О.О. Бакаєв, З.С. Варналій, В.В. Волошин,
В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, Я.Б. Олій�
ник, Н.В. Танчук, М.А. Хвесик, Л.Г. Чернюк, М.Г. Чума�
ченко, Л.Б. Шостак та ін. Незважаючи на достатній
рівень дослідження проблеми формування та реалізації
стратегії регіонального розвитку у взаємодії з концеп�
цією сталого розвитку, залишаються невирішеними ба�
гато питань.
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ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті — сформувати основні положення рег�

іонального розвитку та визначити основні протиріччя
розвитку людства на шляху до сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Регіональний розвиток — це багатовимірний, бага�

токритеріальний і багатосистемний процес. Він вклю�
чає і процеси динаміки (в тому числі циклічності, ста�
дійності) територіальної структури господарства, насе�
лення, і процеси зміни територіальних зв'язків (як ма�
теріальних, так і інформаційних), і перетворення кон�
фігурації і просторової структури як самої території,
так і складових її систем, ареалів і комплексів [1]. Регі�
ональний розвиток включає і такі аспекти, як зміни в
суспільній свідомості, в традиціях і звичках.

Експерти Світового банку визначили сталий розви�
ток як процес управління сукупністю (портфелем) ак�
тивів, спрямований на збереження і розширення мож�
ливостей, наявних у людей. Під активами в даному виз�
наченні мається на увазі не тільки традиційний фізич�
ний капітал, але також природний і людський капітал.
Щоб бути стійким, розвиток повинен забезпечити ріст
(або принаймні відсутність зменшення) у часі всіх цих
активів.

Крім того, у літературі сталий розвиток визначаєть�
ся як форма такої взаємодії (коеволюції) суспільства і
природи, при якій зберігається біосфера і забезпечуєть�
ся виживання та розвиток людства [3].

Теорія і практика показали, що екологічна складо�
ва є невід'ємною частиною людського розвитку. В ос�
нову діяльності Міжнародної комісії з навколишнього
середовища і розвитку і її заключної доповіді "Наше
спільне майбутнє" була покладена нова триєдина кон�
цепція сталого (еколого�соціально�економічного) роз�
витку, яка була підтверджена на Всесвітньому саміті
ООН по сталому розвитку. Графічно єдність трьох
підходів (трьох складових) сталого розвитку та області
перетину їх впливу, можна представити таким чином
(рис. 1).

Всі зазначені вище елементи сталого розвитку по�
винні розглядатися в єдності. Важливі також механіз�
ми їх взаємодії.

Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи
один з одним, породжують, такі нові завдання, як до�
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сягнення справедливості всередині одного
покоління (наприклад, щодо розподілу до�
ходів) і надання цілеспрямованої допомоги
бідним верствам населення. Механізм взає�
модії економічного та екологічного елементів
породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та
інтерналізації зовнішніх впливів на навко�
лишнє середовище. Нарешті, зв'язок соціаль�
ного та екологічного елементів викликав інте�
рес до таких питань, як рівність усередині по�
колінь і між поколіннями, включаючи дотри�
мання прав майбутніх поколінь, і участь насе�
лення в процесі прийняття рішень. Ввівши по�
няття сталого розвитку та прийнявши "Поря�
док на XXI століття" [4], який покликаний за�
безпечити перехід на сталий розвиток у все�
світньому масштабі, вчені і політики постави�
ли завдання уникнути гострих кризових явищ і катаст�
роф на шляху подальшого розвитку. Прогрес у науці і
техніці природно привів до розвитку технологічного,
військового, виробничого, та інших потенціалів людства.
Відповідно з'явилася ймовірність глобальних загроз і
проблем. Системне вивчення процесів формування, існу�
вання та розвитку окремих регіонів, країн і всього гло�
бального світового співтовариства дозволило науково
довести руйнування природного середовища, знижен�
ня життєздатності біосфери, призвело до зниження
рівня і якості життя населення і в підсумку до не�
стійкості. Склалася критична ситуація в сфері відносин
між промислово розвиненими країнами та рештою світу.
Нинішнє суспільство, взаємодіючи з природою, викори�
стовуючи її, зіткнулося з тим, що функціонування тех�
нічного світу породило ряд проблем. І в зв'язку з цим
розвиток набуває все більш критичний характер і все
частіше призводить до виникнення катастрофічних
подій. Суперечності, які виникають між суспільством і
природою, між спільнотами всередині єдиного соціуму,
стали переростати в конфлікти і приводити до антро�
погенних, технологічних, екологічних, соціальних ката�
строф [2].

Регіональні аспекти сталого розвитку України об�
говорюються з 90 �х років і мають безліч різних підходів
і поглядів до свого рішення.

Можна говорити про появу нової концепції життє�
діяльності людей — концентрації забезпечення еконо�
мічної, соціальної, екологічної безпеки як здатності сус�
пільства захищатися від внутрішніх та зовнішніх загроз,
як здатності до сталого розвитку.

Економічні, соціальні, технічні та технологічні, по�
літичні, культурні події мають властивість збільшувати
свій вплив, і в результаті може бути досягнутий як по�
зитивний ефект, так і руйнівний, негативний.

Таким чином, концепція сталого розвитку стала ло�
гічним переходом до екологізації наукових знань і
підходів до соціально�економічного розвитку [3].

Стратегія сталого розвитку націлена на гармоніза�
цію відносин між окремими представниками людства і
між природою і суспільством в цілому. Це ширша інтер�
претація поняття сталого розвитку прийнятна для роз�
робки як державної, так і регіональної соціально�еко�
номічної стратегії, не обмежується лише сферою гос�
подарської або екологічної діяльності. Зрозуміло, що
концепція сталого розвитку в такому випадку повинна
формулюватися з урахуванням двох основних ознак —
антропоцентричного і біосфероцентрічного. Під пер�
шою з них (антропоцентричною ознакою) в самому ши�
рокому сенсі розуміється виживання людства і здатність
подальшого безперервного стійкого довгострокового
розвитку без криз і катастроф. Антропоцентричність
передбачає також необхідність збереження умов, які
має в своєму розпорядженні нинішнє покоління, і мож�
ливості задоволення своїх потреб у природних ресур�
сах. Біосфероцентрічна (екологічна) ознака передбачає
необхідність збереження біологічної сфери, оскільки

вона є природною основою всього життя на планеті,
підтримки її стійкості і природної еволюції. Впрова�
дження ідеології сталого розвитку являє собою склад�
ний, довгий і важкий процес. Мова йде про формування
та становлення в майбутньому "соціо�природної систе�
ми", яка дозволила б вирішити сукупність протиріч,
здатних привести до екологічних катастроф. Серед цих
суперечностей можна назвати наступні: між навко�
лишнім середовищем і суспільством; між економікою та
екологією; між сучасним і майбутнім поколінням; між
бідним і багатим населенням; між наявними стереоти�
пами, споживання і розумним виробництвом і спожи�
ванням і т.д. [4].

На саміті ООН з питань навколишнього середови�
ща та розвитку, який відбувся в 1992 році, були зазна�
чені принципи сталого розвитку, рекомендовані для за�
стосування при створенні національних і регіональних
стратегій і визначена можливість перекладання даних
принципів на регіональний рівень. Згідно з принципами
сталого розвитку метою соціально�економічного роз�
витку території є поліпшення і удосконалення якості
життя населення (поліпшення здоров'я, отримання не�
обхідної освіти, збільшення тривалості життя тощо),
забезпечення можливостей задоволення основних ма�
теріальних і духовних потреб сучасних і майбутніх по�
колінь без руйнування навколишнього середовища рег�
іону. Відповідно, природна середа повинна розглядати�
ся як невід'ємна частина сталого розвитку та без відри�
ву від нього. Таким чином, сталий соціально�економіч�
ний розвиток регіону в якості бази повинен орієнтува�
тися на пріоритети поліпшення і стабілізації навколиш�
нього середовища, збереження і примноження стійкості
біологічної сфери та біологічного розмаїття. Поліпшен�
ня якості життя людей не повинно виходити за рамки
обмежень існуючої потенційної ємності екологічної
системи регіону, інакше можливе її руйнування [6].

Раціональне використання ресурсів і природного
потенціалу регіону має на меті:

— невиснажливе використання поновлюваних ре�
сурсів;

— максимально можливе зменшення споживання
невідновлюваних ресурсів і розширене використання
вторинних ресурсів;

— безпечна утилізація, знешкодження та захоро�
нення відходів, розробка для цих цілей відповідних тех�
нологій.

Необхідно прагнути до відмови від використання
небезпечних з екологічної точки зору і нераціональних
в економічному плані моделей споживання ресурсів і
виробництва продукції. В єдності повинні розглядати�
ся економічний, соціальний, екологічний розвиток і без�
пека. Необхідно забезпечити значне поглиблення взає�
мозв'язку екології та економіки, сформувати екологіч�
но орієнтовану економічну систему розвитку регіону,
яка забезпечить взаємодію біологічної сфери та людсь�
кої життєдіяльності, удосконалення структури особи�
стого споживання.

Соціальний 
вимір 

Екологічний 
вимір 

Економічний 
вимір 

Допустимий 
стан 

Справедливий 
стан 

Прийнятний 
стан 

Стійкій 
розвиток 

Рис.1. Базові складові концепції сталого розвитку в рамках
триєдиної концепції
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Отже, в рамках регіональної та міжрегіональної
політики в зростаючому обсязі має бути присутня спря�
мованість на відтворення порушених екологічних сис�
тем, прийняття зусиль щодо розробки та введення в дію
ефективних законів, покликаних захищати навколишнє
середовище. У соціальному плані сталий розвиток регі�
ону передбачає здійснення та підтримку демографічної
політики, яка забезпечить раціональне розселення на�
селення і загальну стабілізацію чисельності населення
території. Основними цілями соціального аспекту
стійкого розвитку повинні бути викорінення злиднів,
бідності, зниження майнової та матеріальної нерівності,
згладжування рівнів життя населення.

Слід зазначити, що управління сталим розвитком, на
відміну від сучасної моделі, має бути випереджальним і
грунтуватися на ретельно продуманих довгострокових
програмах. При цьому управління не повинно зводитися
до простого регулювання (хіба що на заключному етапі
переходу до сталого розвитку). Попереджувальний ха�
рактер повинна мати і законодавчо�правова база, яка
буде розроблятися і розвиватися на глобальному, націо�
нальному і, звичайно, регіональному рівнях [1] .

Досягнення стійкого стану в регіональному розвит�
ку повинно базуватися на існуючій в даний момент еко�
номіці, яка повинна бути перетворена і реструктурова�
на під перспективні цілі розвитку. При цьому наявні в
регіоні витрати від накопичення відходів, забруднення
природного середовища і виснаження регіональних ре�
сурсів не повинні переноситися на інші регіони і країни,
а також на майбутні покоління. Фактори, що впливають
на перехід до необхідного екологічного, економічного і
соціального стану, повинні бути інтернаціоналізовані.

Така нова модель існування і розвитку регіону по�
винна розглядатися у соціальній, економічній, інститу�
ціональній, інформаційній, а також екологічній системі
координат. Тому завдання поєднання і з'єднання законів
розвитку економіки і суспільства і законів розвитку біо�
логічної сфери виходить на перший план. Збереження
біосфери і біотичної регуляції, стабілізація природно�
го середовища повинні бути сучасними "аксіомами". Го�
ловним принципом будь�якої людської діяльності має
стати дія в рамках "господарської", потенційної ємності
екосфери.

Необхідність більш широкого застосування кон�
цепції і принципів сталого розвитку на регіональному
рівні зумовлена тим, що соціальні та економічні проце�
си, структура виробництва і споживання набувають все
більш посиленого регіонального характеру. Викорис�
тання природних ресурсів, охорона природного сере�
довища, соціально�економічний розвиток завжди
співвідноситься з певною територією.

Регіони є за своєю суттю інтегральними утворення�
ми, які володіють єдністю природних, господарських і
соціальних компонентів, і тому прямо зацікавлені в про�
порційному збалансованому розвитку та використанні
всіх цих компонентів. Опора на регіони, які є природ�
ними виразниками інтегрального підходу і зацікавлени�
ми в збалансованому розвитку всієї системи "природа
— населення — господарство", сприятиме подоланню
недостатнього в нинішніх умовах вузького економічно�
го підходу до постановки та вирішення проблем розвит�
ку, до визначення їх пріоритетності, до оцінки ефектив�
ності різних господарських і соціальних заходів. У ре�
гіональній політиці треба буде все більше керуватися не
тільки суто економічними, а й більш комплексними кри�
теріями, відповідними вимогами сталого, збалансовано�
го розвитку.

При всьому при цьому, слід враховувати двоїстий
характер регіону як економічного об'єкта. З одного
боку, він являє собою відносно самостійну економічну
підсистему зі своїм ресурсним та економічним просто�
ром. З іншого боку, регіон — це частина національної
економіки та його функціонування пов'язане з участю
у формуванні єдиного економічного простору [5].

Бізнес, розташований в конкретному регіоні (як,
втім, і великі міжрегіональні корпорації), для свого роз�
витку використовує як регіональні, так і державні ре�
сурси. У зв'язку з цим свою діяльність він повинен про�
водити в рамках діючих державних і регіональних інсти�
тутів, у тому числі погоджуючи свої рішення, якщо вони
впливають на економічне середовище регіону, з влад�
ними структурами — як на регіональному, так і на дер�
жавному рівнях. У регіонах зосереджений основний ви�
робничий, інтелектуальний, технологічний, гуманітар�
ний потенціал країни. Тому спроби загальнонаціональ�
ної модернізації та забезпечення випереджаючого еко�
номічного зростання повинні проводитися з висуненням
регіону на перший план. При цьому необхідно, з одного
боку, враховувати специфіку кожного регіону, а з іншо�
го — націлювати загальний, результуючий вектор дер�
жавного розвитку. Це зумовлює необхідність пріори�
тетного вирішення місцевих проблем та формування
дієвої системи соціально�економічного та політичного
представництва регіональних інтересів на загальнодер�
жавному рівні.

Регіональний контекст повинен стати ключовою де�
термінантою державної політики. Будь�які перетворен�
ня або реформи будуть успішними лише в тому випад�
ку, якщо їх результатом є реальне покращення життя
більшості громадян. Тому формат національної стра�
тегії спочатку повинен бути регіональним, що враховує
місцеві потреби, специфічні інтереси людей, які прожи�
вають на даній території.

При цьому все більш важливою стає необхідність
об'єднання процесів входження України у світове
співтовариство з процесом реалізації положень і прин�
ципів концепції сталого розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для просування України до сталого

розвитку необхідна розробка та реалізація послідов�
ної та ефективної економічної, інвестиційної, еколог�
ічної та регіональної політики.Генеральний напрям ре�
гіонального розвитку полягає в максимальному поси�
ленні власної економічної бази в кожному з регіонів
шляхом структурної перебудови їх господарства, адек�
ватної вимогам ринкової економіки та платоспромож�
ного попиту на продукцію підприємств регіону та вра�
ховує весь комплекс науково обгрунтованих екологі�
чних вимог.
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ВСТУП
Організаційно�економічний механізм державного регу�

лювання розвитку корпоративних структур, під яким ми
розуміємо визначений порядок методів і процедур форму�
вання інформації та управлінських параметрів, методи ад�
міністративного та фінансового обмеження та нормування
щодо регламентації функціонування суб'єктів економіки,
має бути здатним забезпечити зростання добробуту всіх
верств населення країни в умовах посилення глобалізації.
Отримання інформації користувачами — інвесторами, кре�
диторами, акціонерами, партнерами, державними органа�
ми управління — про фінансовий стан і розвиток корпо�
рацій, структуру та рівень трансакційних витрат безпосе�
редньо впливає на ціноутворення, рівень відносних цін та
оподаткування, та у кінцевому рахунку на конкуренто�
спроможність корпорацій на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Актуальність цих питань багатьма дослідниками
убачається у надмірно високому рівні трансакційних вит�
рат у бізнесі та адмініструванні на тлі низького темпу зрос�
тання національних економік, ВВП, інвестиційних процесів
та економічної безпеки країн, які висвітлені у наукових пра�
цях вітчизняних та зарубіжних вчених С. Архієреєва, І. Бу�
леєва, О. Вільямсона, Г. Дугінця, К. Ерроу, Р. Коуза, Д. Нор�
та, А. Чухна, О. Шепеленка та інших. На жаль, дане питан�
ня залишається невизначеним, проблемним з позицій менед�
жменту у фінансовій, податковій та державній сферах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — в умовах невизначеності структури та

рівня трансакційних витрат інтегрованих корпоративних
структур запропонувати спосіб їх визначення для прийнят�
тя фінансових та управлінських рішень з позиції концепції
державного регулювання трансфертного ціноутворення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Важливим методологічним аспектом у питаннях оцінки

ефективності інституціональних змін виступає поліфактор�
ний підхід, який об'єднує інституціональне та мотиваційне
управління, пов'язані з різновекторністю інтересів основних
учасників інтеграційних процесів. Різні групи: власники, ак�
ціонери, менеджери, працюючі, держава, партнери — можуть
мати неспівпадаючі інтереси в оцінці ефективності функціо�
нування тієї чи іншої корпоративної структури. Кожен з учас�
ників виділяє свій особливий пріоритет, за яким він буде виз�
начати критерій ефективності та доцільності заходів. Тому
постає необхідність знайти фактори ефективності, які були
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б актуальними для всіх цільових груп. Їх систематизація пред�
ставлена у табл. 1. Отже, з точки зору поліфакторного підхо�
ду ефективність інтеграції зростатиме, якщо будуть задо�
вольнятися як групові, так індивідуальні інтереси.

Змістовний аналіз показників, що характеризують інте�
реси окремих груп інтеграції (табл. 1), показав, що ефек�
тивність визначається властивістю корпорації обирати пріо�
ритети та оптимізувати траєкторію вирішення певних зав�
дань. З точки зору менеджменту організації не менш важ�
ливим є зростання синергізму і продуктивності при реалі�
зації проектів і програм за обраними напрямами розвитку.
Іноді баланс інтересів між всіма зацікавленими групами по�
требує компромісних рішень. У будь�якому випадку, показ�
ники ефективності будуть конкретно відображати взаємодії
між цілями та інтересами учасників процесу. Критеріями в
цих умовах можуть виступати: прибуток, темп його зрос�
тання, динаміка питомих витрат, дохідність на одну акцію,
обсяг довгострокових інвестицій, патерналізм і зв'язки з
громадськістю та інші показники, які визначають не стільки
поточний стан корпорації, скільки її майбутній інституціо�
нальний розвиток.

Таким чином, методологічні підходи до оцінки ефектив�
ності базуються на наступних принципах, серед яких:

— системність, що дозволяє моделювати корпорацію як
систему з упорядкованими елементами, взаємодія яких доз�
воляє компанії розвиватися;

— гомеостатичність розуміється як підтримка функці�
онування системи за визначеними інституціональними нор�
мами, що дозволяє досягати встановлених цілей. Ці обме�
ження здійснюються за рахунок зворотних зв'язків, що доз�
воляє системі виконувати визначену програму в заданих
межах;

— ієрархічність, що проявляється у складовій природі
вищих рівнів управління по відношенню до нижчих, для кож�
ного з яких встановлені відповідні інституціональні норми;

— емерджентність — принцип проходження системою
всіх властивих етапів трансформації розвитку, модернізації
та ліквідації. Цей принцип передбачає виникнення нових
якостей системи одного рівня управління (у горизонталі) і
перебудову ієрархічної структури управління;

— поліфункціональність, що передбачає забезпечення
економічного ефекту як результату діяльність корпорації у
сукупності їх часткових ефектів у напрямі реалізації кор�
поративної стратегії розвитку;

— компліментарність, що передбачає адекватність от�
риманих рішень та оптимізацію послідовності вирішення
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певних завдань;
— адитивність, що визначається у

оцінці впливу внутрішніх та зовнішніх
чинників на складові корпоративної
структури для забезпечення ціліс�
ності у досягненні цілей;

— організованість, що відобра�
жається у рівні упорядкованості уп�
равлінських заходів, які інтегруючи
окремі, локальні завдання у єдиному
напрямі, реалізують їх;

— транспарентності, що передба�
чає доступність інформації про
рішення, дії та їх наслідки, заходи
щодо урегулювання інтересів не
тільки зацікавлених сторін, а й опо�
середкованих учасників у всіх сферах
національної економічної систем (на�
приклад, у відповідності до Директи�
ви Європейського Парламенту про
прозорість (компаній) "The Trans�
parency Directive EC", 1988);

— нелінійність — проявляється у
тому, що число зв'язків у системі зро�
стає/спадає швидше числа складових
системи: ціле не є сумою його частин;
якість суми не тотожна якості до�
данків;

— мультипликативність, що відображає зростання
ефективності складових економічного суб'єкта на певну
величину, яка приводить до зростання економічної ефек�
тивності всієї системи на більш вагому величину. Даний
принцип ставить за мету вирівнювання динаміки розвитку
учасників об'єднання;

— принцип ампліфікації, який проявляється у поши�
ренні заходів та комбінацій, які отримали позитивну оцінку
та підтримуються системою управління як такі, що створю�
ють конвергентні відносини між учасниками та суспіль�
ством, а також підсилюють синергію взаємодій. Даний прин�
цип вимагає урівноваження рівнів розвитку внутрішнього
та зовнішнього оточення.

Інтегральний показник, який характеризує оцінку ефектив�
ності інституціональних змін у розвитку корпоративних струк�
тур, пропонується визначати способом зіставлення сукупного
ефекту від інституціональних змін з трансакційними витрата�
ми, які витрачаються на їх проведення та використання.

Багаточисельні дослідження з неоінституціаналізму
доводять, що рівень та структура трансакційних витрат
здійснюють вагомий вплив на управлінські рішення як на
рівні корпоративних структур, так і на всіх рівнях держав�
ного управління. Проте системного, статистичного відоб�
раження та обліку трансакційних витрат в управлінні для
забезпечення аналітичного супроводження рішень дотепер
немає, а отже, їх мінімізація з метою підвищення конкурен�
тоспроможності та інвестиційного забезпечення корпорацій
може бути забезпечена раціоналізацією державної політи�
ки у сфері трансакційного ціноутворення.

Запропонована модель оптимізації трансакційних вит�
рат може бути апробована на основі обробки відповідних
фінансових даних, або експертного оцінювання рівня вит�
рат. Складність визначення трансакційних витрат полягає
у тому, що їх структура кожного року може змінюватись
залежно від структури укладених контрактів, інвестиційної
спроможності суб'єктів корпоративного об'єднання, рівня
забезпеченості інвестиційних проектів і кон'юнктури рин�
ку інституціональних змін та багато інших факторів, які
підвищують невизначеність процесу прийняття рішень.

Оцінка ефективності інституціональних змін у розвит�
ку корпоративних структур може бути здійснена шляхом
розв'язання оптимізаційної задачі щодо визначення опти�
мального рівня трансакційних витрат, який забезпечувати�
ме максимізацію чистого грошового потоку при встановле�
них обмеженнях. Ця задача може бути вирішена у класич�
ному вигляді за варіантом оптимізації інституціональних
змін у відповідності до визначеного критерію ефективності.

Критерієм, що оцінює ефективність інституціональних
змін, виступатиме максимізація дисконтованого чистого
грошового потоку (NVP), оскільки саме цей критерій
адекватно відображає динаміку ринкової вартості компанії
на довгострокову перспективу, її конкурентоспроможність
та інвестиційну привабливість, а також надає можливість
оцінити вплив інституціональних змін на рівень відносних

цін і трансакційних витрат, прогнозувати та реалізувати
стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції/
послуг у галузях економіки:

,

де  — ефект від зміни і�ї інституціональної
норми, пов'язаної з удосконаленням інституціонального се�
редовища функціонування корпорацій;

F
t
 — чистий дохід за період t (t=1 T);

х
і
— зміна трансакційних витрат ( ) за вит�

раченими ресурсами j, j = 1 m,  направленими на отримання
ефекту і (і =1 N) за період t (t=1 T);

d — норма дисконтування.
Інтеграція корпоративних структур ставить за мету кон�

центрацію ресурсів перш за все, інвестиційних, їх вкладен�
ня у наявні активи, їх придбання у інших компаній або
цілком всієї компанії, подальший розвиток інтегрованого
бізнесу. Можливості щодо прийняття державних рішень
(програм і проектів), які націлені на формування відповід�
ного інституційного середовища, залежать від того, в яких
умовах здійснюється їх реалізація.

Питання експертного оцінювання рівня трансакційних
витрат та їх складових у інтегрованих корпоративних струк�
турах може бути вирішене на основі положень теорії ігор.
Альтернативні варіанти рішень про рівень трансакційних вит�
рат залежить від умов, що склалися на момент їх прийняття:

— невизначеності інформації про стан розвитку
суб'єктів об'єднання;

— невизначеності інформації про кон'юнктуру певного
ринку;

— невизначеності інформації про тенденції розвитку
певного сегменту ринку;

— інші.
Відповідно до положень теорії ігор у ситуації неповно�

ти та недостатності інформації рекомендується приймати
рішення за критеріями: Вальда, Севіджа, Байеса�Лапласа,
Гурвіца [5; 6]. Кожний з цих критеріїв допомагає знайти
рішення в умовах невизначеності та різного ступеня повно�
ти інформації.

Критерій Вальда може бути використаний експертами,
які оцінюють рівень трансакційних витрат та виявлення пе�
реваг інтеграції з точки зору збільшення прибутку, обсягів
виробництва та зниження ціни як на проміжку, так і кінце�
ву пропозицію як найпесимістичніший прогноз розвитку
подій. У якості оптимального обирається рішення, яке га�
рантує отримання позитивного ефекту неменшого, ніж
прийнятого певного рівня:

(1),
де Е — чисельне значення ефекту за критерієм L

i
(x).

Матриця варіантів [E
ij
] доповнюється стовпчиком най�

менших ефектів E
ij
 для кожного рядка, за максимальним

Таблиця 1. Характеристики інтересів зацікавлених груп
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значенням якого обирається найкращий варіант. Таким чи�
ном, матрицею рішень [E

ij
] обирається краща з гірших мож�

ливостей (результатів), тобто мінімум з числа максималь�
них втрат.

Вибраний за критерієм Вальда варіант дій виключає ри�
зики, а значить вважається, що ще "гіршого" варіанта
(більших втрат) бути не може.

Даний критерій доцільно використовувати у ситуаціях
коли:

— уточнення вихідних даних неможливе або обмеже�
не;

— слід враховувати зміни стану об'єкта оцінювання;
— наявна невелика кількість можливих альтернатив;
— ризики недопустимі.
За критерієм Севіджа може бути обраний більш ризи�

ковий варіант рішення, якщо максимальний ризик за будь�
яких обставин буде мінімальним:

E = min [max (Emax – Eij)] 
i j 

(2).

Вибір рішення проводиться за елементами матриці
рішень [E

ij
], які віднімаються від найбільшого результату

— максимального [E
ij
], відповідного стовпчика. Різниці ут�

ворюють матрицю, яка доповнюється стовбчиком з найб�
ільших різниць [E

ij
]. Обирається варіант, за яким значення

[E
ij
] — мінімальне.
Критерій Гурвіца дозволяє прийняти рішення між край�

нощами: песимістичним та оптимістичним варіантом дій за�
лежно від коефіцієнта песимізму λ, який приймає значен�
ня:

0 ≤ λ ≤ 1 (3),
де λ=1 — відповідає крайньому песимізму (тобто прин�

ципу Вальда);
λ= 0 — крайній оптимізм;
E = max [λ min Eij + (1 – λ) max Eij] 

j  i  i 
(4),

Матриця рішень доповнюється стовпчиком з середніх
зважених квадратичних найменшого та найбільшого резуль�
тату за кожним рядком. Така матриця дозволяє обрати ва�
ріант за рядком найбільших значень. Критерій Гурвіца доц�
ільно використовувати у ситуаціях, коли:

— уточнення вихідних даних неможливе або обмеже�
не;

— слід враховувати зміни стану об'єкту оцінювання;
— наявна невелика кількість можливих альтернатив;
— допускається невеликий ризик.
Критерій Байеса�Лапласа:

(5).
Матриця рішень (E

ij
), елементами якої є математичні

очікування, доповнюються стовпчиком, за яким обираєть�
ся варіант з найбільшим значенням у рядку. Даний критерій
доцільно використовувати, якщо:

— вірогідність певних станів об'єкта відома і не
змінюється у часі;

— допускається безкінечно великий обсяг варіантів
рішень;

— ризики допускаються, якщо альтернатив небагато.
Одночасно з вибором пріоритетних партнерів для об�

'єднання корпоративних структур відповідно до технологі�
чного "ланцюжка" визначається питання про оптимізацію
трансакційних витрат. За критерій (функціонал) оптимізації
можна прийняти максимізацію ринкової вартості нової
інтегрованої структури:

   max, (6),
де F

i
 — грошовий потік інтегрованої структури

Слід зауважити, що використання даного критерію дає
можливість уникнути суб'єктивного впливу окремих менед�
жерів або керівників, оскільки поточна вартість грошових
потоків контролюється всіма учасниками об'єднання. Відпо�
відно до положень корпоративних фінансів поточна вартість
грошових потоків є показником, за яким оцінюється рин�
кова вартість компанії.

Іншим критерієм може бути максимізація прибутку від
діяльності:

  max (7),
де П

і
 — прибуток і�го партнера (АТ) в інтегрованій

структурі.
Прибуток разом з іншими показниками, наприклад, об�

сягом випуску, може бути використаний у якості функціо�

нала цінової (трансфертної) конкуренції або акумулюван�
ня фінансових ресурсів у окремій компанії інтегрованої
структури.

Для з'ясування погодженості думок експертів пропо�
нується використовувати непараметричні методи встанов�
лення зв'язку між факторними та результативними ознака�
ми ранговий коефіцієнт конкордації, наприклад, запропо�
нований Кенделом [5].

ВИСНОВКИ
У будь�якому випадку кінцевою метою державного ре�

гулювання є адекватне оцінювання фінансового стану
суб'єктів господарювання та результатів їх діяльності. Зап�
ропонована модель оптимізації трансакційних витрат може
бути апробована на основі обробки відповідних фінансо�
вих даних або експертного оцінювання рівня витрат. Зро�
стання трансакційних витрат — негативне явище, по відно�
шенню до якого державна економічна політика у сфері
трансфертного ціноутворення має шукати методи обліку,
зменшення обсягу та упорядкування структури трансак�
ційних витрат, наприклад, їх структурування та введення
у фінансову та бухгалтерську звітність нових об'єктів об�
ліку або стандарту обліку з інституціональною ознакою
витрат, але ігнорувати їх неможливо. Вирішення цього
питання надасть змогу реалізувати принцип транспарент�
ності щодо отримання користувачами інформації не лише
про внутрішній стан суб'єктів господарювання, а й
зовнішній, що забезпечить уникнення прорахунків на мак�
рорівні, упорядкування та обліку фінансових потоків у
національній економіці державі, сприятиме виробленню
ефективної державної політики у напрямі поглиблення
міжнародної інтеграції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток української економіки залежить від проведен�

ня в країні ринкових реформ і від пошуку більш ефектив�
них механізмів їх подальшого розвитку. Суть його полягає
в активному регулюванні економіки, провадженні цілесп�
рямованої структурної, інвестиційно�інноваційної, зовніш�
ньоекономічної і соціальної політики, раціональній органі�
зації процесів формування міжгалузевих і територіальних
потоків важливих видів промислової продукції.

Як показує аналіз економічних реформ, управління
інтеграційними процесами, створення умов і правил фор�
мування різноманітних їхніх форм, які враховували б спе�
цифіку галузей і регіонів, повинні стати пріоритетними на�
прямами промислової політики. Ускладнення виробничих
процесів і дедалі більша диференціація виробництва вима�
гають узгодження інтересів високоспеціалізованих галузей
з особливостями розвитку регіонів.

Особливості регулювання розвитку сучасного промис�
лового виробництва вимагають створення механізму ново�
го типу як за формою, так і за соціально�економічним
змістом. В основі господарського механізму будь�якого
рівня повинна лежати чітко визначена і регламентована су�
купність відносин, які формують його соціально�економіч�
ну структуру. Соціально�економічну структуру регіону виз�
начає множина галузевих, міжгалузевих і територіальних
виробничих і соціальних елементів. Раціональна їх взаємо�
дія є необхідною передумовою ефективного функціонуван�
ня як галузевих, міжгалузевих промислових комплексів, так
і регіону. За всіх відмінностей галузевих і територіальних
принципів регулювання розвитку промислового виробниц�
тва повинна застосовуватися єдина технологія зростання і
перебудови промисловості, яка повною мірою поєднувала
б галузеву спроможність розвитку промис�лових
підприємств і територіальні особливості, спрямовувала до
єдиної мети — підвищення ефективності національної еко�
номіки.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам економічного розвитку підприємств, вико�

ристання їхніх ресурсних потенціалів і промисловості при�
свячена значна частина досліджень українських і зарубіж�
них вчених, серед яких вагоме місце посідають наукові праці
В.П. Александрової, Г.І. Башнянина, Є.І. Бойка, В.М. Геє�
ця, М.С. Герасимчука, Л.С. Гринів, М.І. Долішнього,
Ю.М. Іванова, І. І. Лукінова, В.С. Марцина, І.Р. Михасюка,
М.М. Павлишенка, С.М. Панчишина, Ж.В. Поплавської,
І.П. Продіуса, В. Хомінрікс, М.Г. Чумаченка, І.М. Школи.
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Однак, не всі трансформаційні процеси в промислово�
му виробництві достатньо науково обгрунтувані, зокрема,
це стосується організаційно�економічного забезпечення
розвитку промислового виробництва, зміни його організа�
ційних форм, комплексного використання виробничих ре�
сурсів у цій сфері за умов ринкових перетворень і вирішен�
ня нових завдань формування виробничо�технічної бази на
основі використання досягнень науково�технічного прогре�
су і поєднання галузевих і територіальних принципів орган�
ізації виробництва.

Метою статті є обгрунтування положень і рекомендацій
щодо організаційно�економічного регулювання розвитку
промислового виробництва на основі поєднання галузевих
і територіальних принципів його організації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічне середовище країни потребує постійного і

системного дослідження та регулювання з метою реалізації
національних інтересів. Динамічні соціально�економічні
умови та науково�технічний прогрес впливають на ефек�
тивність розвитку окремих промислових підприємств, галу�
зей, регіонів і держави загалом. Успішний розвиток еконо�
міки країни за умов нестійкого конкурентного середовища
залежить від вирішення широкого кола проблем, серед яких
варто виділити здатність держави переорієнтувати власну
економічну політику та можливість реалізації економічни�
ми суб'єктами господарювання, в тому числі і промислови�
ми підприємствами, поставлених стратегічних цілей. Харак�
терною рисою економічної політики як на національному,
так і на регіональному рівнях повинна бути орієнтація на
підвищення ефективності у всіх ланках економічної систе�
ми. Стратегічний розвиток України значною мірою зале�
жить від стану її промислового комплексу, який протягом
останніх років зазнав масштабного впливу багатьох кризо�
вих чинників. Нестабільність і невизначеність охопили
більшість галузей промисловості України. На сьогодні мож�
ливості ефективного розвитку промислових підприємств
значною мірою залежать від виваженої промислової пол�
ітики держави на національному та регіональному рівнях.
За таких умов проблема розробки стратегічних заходів щодо
запровадження ефективного організаційно�економічного
режиму діяльності промислових підприємств потребує
особливої уваги з боку державного управління національ�
ним господарством.

Розвиток сучасної економіки визначається двома голов�
ними тенденціями, які перебувають у складній і суперечливій
технологічній взаємодії: з одного боку, це прискорений про�
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цес концентрації виробництва з властивими йому організа�
ційними формами; з другого — зростання масштабів дифе�
ренціації під впливом численних чинників науково�техніч�
ного прогресу. Обидва ці явища не є новими для економіки,
оскільки такі тенденції сформувалися досить давно. Однак
в останнє десятиліття вони набули низки нових змістових
ознак.

Похідним від цих процесів є рушійний фактор змін у
сучасній економіці, який проявляється у різних формах еко�
номічної інтеграції. На розвиток останньої, крім ринкових
факторів, вплинув науково�технічний прогрес, який відкрив
можливості для широкого застосування інновацій, що,
своєю чергою, вимагають значних ресурсів і кооперованого
виробництва складних видів продукції.

Багато промислових підприємств, які цілеспрямовано
намагаються уникнути негативних наслідків, розглядають
економічну інтеграцію як найбільш ефективний спосіб підви�
щення конкурентоспроможності. Налагодження економі�
чних зв'язків, зміцнення інститутів локальної кооперації
поліпшує перспективи розвитку промислового виробницт�
ва.

Під розвитком промислового виробництва слід розумі�
ти: структурні зміни у виробництві, формування оптималь�
них ресурсних пропорцій, якісне вдосконалення складових
виробничого прогресу, промислового потенціалу. Процеси
розвитку підприємств зумовлюються переважно тим, чого
передусім вимагає конкуренція і через діяльність економіч�
них суб'єктів призводить до пошуку нових форм організації
виробництва. Процеси розвитку промислових підприємств
повинні спрямовуватися на забезпечення стійкого і збалан�
сованого зростання економіки за умови відновлення функ�
ціонально повноцінного розширеного відтворення, котре
передбачає не тільки збільшення випуску товарів і послуг, а
й здатність промислових структур продукувати власні
внутрішні інноваційні інвестиції. Відтворення і його потен�
ціал визначаються здатністю промислового виробництва
генерувати нагромадження, які перетворюються в інно�
ваційні капіталовкладення, що в кінцевому підсумку втілю�
ються в продукцію інвестиційного попиту, збільшення су�
часних робочих місць, наукомістких технологій. Здатність
промислового виробництва продукувати власні інвестиції
передбачає ще одну важливу системну умову, а саме: захист
основного промислового капіталу і нові капіталовкладення
від інфляції.

Промислова політика держави як частина загальної
економічної політики є однією з найбільш обговорюваних і
спірних концепцій в економічній науці й господарській прак�
тиці, в першу чергу, через відсутність загального розуміння
її сутності. Останнім часом посилення інтересу до проблем
промислової політики пов'язане з намірами України щодо
вступу в ЄС та приєднання до СОТ, з одного боку, і з необ�
хідністю вироблення дієвих механізмів прискорення еконо�
мічного зростання країни — з іншого. Публічне обговорен�
ня проблем СОТ поставило на порядок денний питання про
те, якою повинна бути позиція країни з приводу рівнів та�
рифного захисту різних галузей і продуктових ринків. Ус�
відомлення необхідності прискорення темпів економічного
зростання зробило актуальними проблеми ресурсних і
структурних обмежень цього процесу.

Промислову політику визначають як комплекс заходів
державного впливу на розподіл ресурсів суспільства з ме�
тою удосконалення структури національної економіки,
підтримки конкурентоспроможності окремих галузей,
підприємств та економіки в цілому на світових ринках, ко�
ригування негативних наслідків дії механізму ринку. При
цьому виділяються різні моделі промислової політики, особ�
ливості яких залежать від конкретних історичних умов, зок�
рема від етапу розвитку, її економічного потенціалу, істо�
ричних традицій, місця в міжнародному поділі праці.

Державна промислова політика — цілісна система за�
ходів, інвестиційно�структурних перетворень, що під�
кріплюються відповідними механізмами реалізації (стиму�
лювання, регулювання та контролю через відповідні інсти�
тути держави та ринку), спрямованими на розв'язання стра�
тегічних і тактичних завдань розвитку реального сектора:
зростання виробництва, підвищення конкурентоспромож�
ності національної економіки та окремих галузей. Об'єктом
промислової політики виступає весь індустріальний комп�
лекс країни як єдиний організм. Цілі промислової політи�
ки:

— підтримка галузей індустрії, які забезпечують май�
бутнє економічне зростання;

— модернізація традиційних галузей;
— досягнення соціальної прийнятності економічних

процесів у депресивних, неперспективних галузях.
Основними засобами досягнення цієї мети (хоча вони

виглядають дещо декларативними), серед яких такі:
— обгрунтування оптимальної кількості державних

програм з освоєння нових видів конкурентоспроможної
продукції, у тому числі проведення НДДКР;

— створення зразків конкурентоспроможної промис�
лової продукції та будівництво підприємств для її масово�
го випуску;

— купівля за кордоном частини найновіших ліцензій на
сучасні технології, вироби і матеріали на базі власного ви�
робництва;

— створення спільних підприємств за участю зарубіж�
них країн, відновлення раціональних господарських і нау�
ково�виробничих зв'язків із країнами СНД та Східної Євро�
пи;

— створення нових форм ефективної взаємодії науки і
техніки (технопарків та ін.) і вільних економічних зон, у яких
легше формувати сприятливий Інвестиційний клімат для
залучення іноземних інвестицій, будівництва спільних
підприємств тощо;

— забезпечення сприятливих економічних розмірів пе�
редання високих технологій ВПК цивільним галузям вироб�
ництва;

— підвищення ролі технологічного прогнозування, на�
укової оцінки технологічних перспектив сучасного розвит�
ку, запобігання техногенним катастрофам та ін.;

— створення ефективного конкурентного середовища;
— підготовка кадрів високої кваліфікації, передусім

нового покоління підприємців і менеджерів;
— уміле використання переваг глобалізації інновацій�

ної діяльності.
Отже, заходи, спрямовані на стимулювання зростання

всіх секторів і галузей, можуть бути засадами для промис�
лової політики, але не є її частиною. Навіть якщо якісь за�
ходи істотно впливають на структуру промисловості, але не
засновані на усвідомленому прагненні змінити цю структу�
ру у визначеному напрямі, то такі заходи також не є части�
ною промислової політики.

Із зазначеного випливає, що промислова політика при�
пускає наявність чітких державних пріоритетів. Крім того,
промислова політика — це завжди спроба змінити "природ�
ний хід подій". Практично завжди активна промислова пол�
ітика означає поліпшення стану одних секторів економіки
за рахунок відносного погіршення умов функціонування
інших її секторів. Промислова політика може вважатися
успішною, якщо виграш країни в цілому (включаючи як
прямі, так і непрямі вигоди) від розвитку обраних, пріори�
тетних секторів переважає збиток від уповільнення розвит�
ку всіх інших

Підставою для застосування інструментів промислової
політики, як правило, служать розуміння національної без�
пеки, посипання на необхідність довгострокових стратегіч�
них інтересів країни, які ринок не враховує через більш ко�
роткий "обрій планування". Високі соціальні витрати "не�
втручання" в економічний розвиток та ін. Таким чином, ціля�
ми промислової політики держави можуть бути:

— забезпечення національної безпеки і зниження за�
лежності від зовнішніх джерел критичної для цієї безпеки
ресурсів;

— стимулювання зростання трудомістких видів вироб�
ництва та вирішення за цей рахунок соціальних проблем,
зокрема зайнятості;

— вирішення регіональних проблем, якщо визначені
умови дозволять забезпечити більш швидкий розвиток деп�
ресивних регіонів;

— реалізація потенційних конкурентних переваг окре�
мих секторів, що не можуть бути реалізовані через нерівні
стартові умови;

— штучне підвищення інвестиційної привабливості виз�
начених галузей (наприклад, пов'язаних зі створенням/роз�
витком інфраструктури або розвитком сфери досліджень і
розробок), що мають низьку прибутковість і високі строки
окупності, але можуть дати значний непрямий ефект у су�
міжних галузях.

При цьому виникає закономірне питання: чи може дер�
жава досягти своїх цілей, не завдаючи економіці істотних
збитків? Досить корисною в пошуках відповіді на поставле�
не питання є практика формування і реалізації промисло�
вої політики в зарубіжних країнах, яка може бути умовно
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поділена на три основних типи: експортоорієнтована (ство�
рення умов для зростання експорту певних видів продукції),
внутрішньоорієнтована (захист внутрішнього ринку і забез�
печення економічної самодостатності) і стратегічна промис�
лова політика, спрямована на обмеження використання
власних природних і не відтворюваних ресурсів.

Прикладами першого типу країн є Корея 60—80�х років XX
ст, Китай 80—90�х років, частково Японія, Індія 90�х, Чилі 70—
80�х. До другого типу відносяться Індія 60—80�х років, Фран�
ція 50—70�х, Японія, Китай, США (у частині політики в сільсько�
му господарстві), СРСР і деякою мірою Росія. Прикладом тре�
тього типу промислової політики можуть бути США.

В окремих країнах (особливо у Великобританії) промис�
лова політика проводилася перманентно й залежно від ува�
ги, приділеної їй черговим урядом. Для фінансування про�
мислової політики у Великобританії була заснована велика
кількість установ, включаючи Національну корпорацію зі
сприяння науковим дослідженням і розробкам, Корпорацію
з реорганізації промисловості, Національне управління з
підприємництва і Групу сприяння британському технічно�
му розвитку.

В інших країнах, наприклад у Франції і Японії, промис�
лова політика була частиною індикативного планування і
здійснювалася на тривалій і скоординованій основі. Півден�
на Корея змогла вирішити завдання індустріалізації країни
і знайти місце у світовому поділі праці, проте питання, якою
мірою цей результат був досягнутий за рахунок обмеження
демократії, а якою мірою — за рахунок промислової пол�
ітики, залишається відкритим.

Промислова політика має як свої переваги, так і недоліки.
Пануюча економічна теорія, найбільш явно втілена в концепц�
іях міжнародних фінансових організацій (МВФ, МБРР), заз�
вичай розглядає промислову політику як неправомірне втру�
чання держави в економіку, що спотворює дію ринкових ме�
ханізмів і перешкоджає ефективному (оптимальному) розпо�
ділу ресурсів. Відповідно до пануючих поглядів, держава не в
змозі визначити реальні темпи зростання, тому будь�які пріо�
ритети держави в термінах секторів і галузей призводитимуть
до зниження загальної економічної ефективності.

Питання про необхідність активної промислової політи�
ки в Україні для визначення довгострокових перспектив роз�
витку вимагає аналізу сформованої структури економіки, кон�
курентоспроможності окремих її секторів, дієвості механізмів
відтворення та існуючих загроз економічному зростанню.

Однак, наступні кроки в реалізації концепцій держав�
ної промислової політики переважно зводилися до актив�
них спроб вивчити і використати досвід інших країн, зокре�
ма Японії. Йдеться про стимулювання внутрішнього попи�
ту і забезпечення промислових підприємств оборотним ка�
піталом для збільшення завантаження наявних потужнос�
тей, пошук "галузей�локомотивів", підтримка яких через
міжгалузеві зв'язки може дати імпульс зростанню промис�
ловому виробництву, а також розвиток імпортозаміщення
за рахунок протекціоністської зовнішньоекономічної пол�
ітики, прискорення внутрішньопромислової інтеграції за до�
помогою відомих фінансово�промислових груп.

Однак, ці розробки практичного значення не мали не
тільки тому, що були відсутні ресурси для будь�якої актив�
ної державної політики та конкретні механізми її реалізації,
але і тому, що не були виділені конкретні галузеві пріорите�
ти. Досвід закордонних країн виявився неприйнятним че�
рез слабкість структур влади, втрати традиційних управлі�
нських важелів і відсутність чіткої і цивілізованої системи
взаємодії бізнесу і держави. В умовах відсутності держав�
ної політики реальна промислова політика реалізувалася
через конкретні заходи галузевого характеру (толінг у ме�
талургії, наприклад) і спроби розробки амбіційних програм
або намірів надмірно загального характеру: імпортозамі�
щення, протекціонізм і підтримка експорту, розвиток інно�
ваційної діяльності тощо.

Необхідними є державне втручання і державна по�
літика, спрямовані на зміну структури економіки за раху�
нок форсованого розвитку обраних пріоритетних секторів
і виробництв. На цьому шляху є серйозні перешкоди, подо�
лання яких представляє самостійну і складну проблему. Для
цього необхідний надійний і дійовий інструментарій промис�
лової політики, до якого мають належати як, власне, меха�
нізми прямого впливу на промисловість, так і опосередко�
вані макроекономічні важелі.

Перша група механізмів традиційно є домінантою дер�
жавної промислової політики в більшості промислово роз�
винених країн. Вона включає такі інструменти, як селектив�

на галузева підтримка визначених виробництв через держав�
ний бюджет (дотації, кредити, цільові податкові пільги, га�
лузеві інвестиційні програми); сприяння малим і середнім
підприємствам; фінансування й організація НДДКР; пере�
дача нових технологій промисловим компаніям; фонди про�
мислового розвитку; індикативне планування; стимулюван�
ня зон, які відстають у промисловому розвитку; механізм
прискореної амортизації; сприяння промисловому експор�
ту; регулювання імпорту промислових товарів; патентне
регулювання і стандартизація продукції промисловості.

Друга група механізмів впливу на макроекономічне сере�
довище набуває останнім часом нового значення й більшої важ�
ливості для підвищення конкурентоспроможності промисло�
вих компаній в умовах глобалізації і лібералізації ринків.

Реально державна промислова політика існує в даний
час в Україні у вигляді окремих державних цільових про�
грам або окремих рішень по підтримці таких секторів, як
цивільна авіація, автомобільна промисловість, інформаційні
технології тощо. Координація програм відсутня, велика ча�
стина з них має декларативний характер, гроші на їх реалі�
зацію не виділяються або витрачаються неефективно. На
жаль, такий стан справ влаштовує більшість учасників про�
грам (як відомств, так і "бенефіціарів") і перетворює діючу
практику на стійку і таку, що важко реформувати.

ВИСНОВКИ
Проблеми законодавчого регулювання розвитку про�

мислового комплексу, що значною мірою виникли штучно
внаслідок відсутності чіткої промислової довгострокової
політики, повинні орієнтувати суб'єктів промисловості не
лише на вирішення оперативних поточних завдань, але й на
стратегічне планування їх діяльності у коротко� та довгос�
троковій перспективі. Отже, є потреба залучити до проце�
су формування промислової політики, окрім вказаних, й інші
важелі, серед яких слід звернути увагу на використання
механізмів державного контракту.

Державним регулюванням доцільно охопити виробниц�
тво товарів і послуг, соціальну сферу, ринок праці, фінан�
сово�кредитні відносини, виробничу, ринкову та соціальну
інфраструктури, інноваційну діяльність, підтримку малого
підприємництва, природокористування тощо. Світовий
досвід переконує, що залежно від ситуації, яка складається
у реальному секторі, держава може вдаватися до тактики
"пристосування" або тактики "активного формування",
здійснювати галузевий або горизонтальний підходи до реа�
лізації цілей промислової політики. Стратегічна мета про�
мислової політики Української держави — формування пер�
спективних і конкурентоспроможних національних комп�
лексів та виробництв.

Усе це передбачає організацію промислового виробниц�
тва з урахуванням зростання впливу галузевих і регіональ�
них тенденцій. Суттєві зміни, зокрема функціонування но�
вих різновидів розподілу праці, диктують необхідність ефек�
тивного підходу до взаємодії галузевих і територіальних
відносин у процесі розвитку промислового виробництва.
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Стратегічні напрями розвитку сільських територій
необхідно розглядати як визначальний чинник, що за
своєю сутністю і механізмами реалізації спрямований
на конкретні результати в майбутньому. При цьому він
забезпечує дію усієї сукупності необхідних для цього
соціальних, економічних, організаційних та інших суб�
чинників, кожний з яких виконує конкретну цільову
функцію. Спільний результат їхньої дії досягається
лише за умови, якщо кожний з них і кожна здійснювана
ним функція якомога повніше виявлятиме закладений у
ньому потенціал, сформований в інтересах визначеної
стратегії. При цьому всі чинники повинні діяти узгод�
жено, доповнюючи один одного і формуючи на цій ос�
нові синергію стратегічного розвитку. Таке розуміння
синергії дає підстави для розгляду стратегічних на�
прямів з позицій властивої їм багатофункціональної
структури, яка у своєму прояві проходить певну по�
слідовну сукупність етапів і досягає визначених чи очі�
куваних результатів. Для підвищення ефективної дії та
взаємодії прояву факторів стратегії кожний з них ок�
ремо і всі разом повинні бути досить добре організова�
ними. Наведена схема стратегії розвитку розглядаєть�
ся як концептуальна, оскільки вона у своїй основі може
бути прийнятною для будь�якої сфери діяльності. Сто�
совно сільського господарства це підтверджується тим,
що найбільшого ефекту в господарюванні мають
сільськогосподарські підприємства, фермерські госпо�
дарства, обслуговуючі структури, які у своїй діяльності
базуються на чіткому баченні найближчого, середньо�
строкового і стратегічного майбутнього. Їх успіх зумов�
люється тим, що чітке визначення стратегії розвитку
являє собою, надійну науково�методологічну основу
організації виробництва, його соціального розвитку
тощо [2, с. 57].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити концептуальні засади комплексного

розвитку сільських територій;
— визначити основні завдання розробки схем ра�

йонного планування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Така загальноприйнятність стратегічного розвитку

дає можливість сформулювати наступний висновок: за
своєю сутністю ці вихідні положення можуть бути прий�
нятними і для організації розвитку сільських територій,
тобто здійснення його на стратегічних засадах. Такий
висновок не змінюється від того, що категорія, сільський
розвиток, і відповідне їй соціально�економічне явище є
новими для нашої дійсності, внаслідок чого вони поки
що мало вивчені наукою і дуже повільно застосовують�
ся на практиці.

Проблема, яка розглядається, обгрунтовує не�
обхідність організації кожної сільської території і всієї
їхньої сукупності на стратегічних засадах. Концепту�
ально вони відомі, але вимагають відповідного науко�
во�прикладного доопрацювання стосовно ситуації, зок�
рема в сільському господарстві та кожній сільській те�
риторії. Недооцінка цієї проблеми в країні негативно
впливатиме на застосування цих стратегічних засад у
розвитку сільських територій. Проте орієнтація саме на
такий розвиток повинна залишатися визначальним чин�
ником, що сприяє виведенню сільського господарства і
села на вищий соціально�економічний та екологічний
рівень. Стратегія розвитку повинна охоплювати всі без
винятку складові сільських територій. Останнім часом
у науці і практиці утверджується розуміння сільської
території як багатоцільової і багатофункціональної си�
стеми, якій відповідають природні, соціально�еко�
номічні, виробничо�господарські та інші особливості і
характеристики. Сільські території хоча й подібні тією
чи іншою мірою, але істотно різняться між собою і ви�
магають індивідуального підходу до організації їх роз�
витку, передусім стратегічного. Спільним для різних
поглядів на сільські території є те, що їх соціальну пер�
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шооснову становить сільське населення, а також про�
живаючі поза межами сільської території і беруть без�
посередню участь у її соціально�економічному розвит�
ку [8, с. 45].

Одним із пріоритетів стратегічного розвитку
сільської території є інтереси її соціуму. Інші стратегічні
напрями на кожній території повинні організовуватись
і функціонувати з метою обмеження деградації наявно�
го на ній сільського капіталу, що останніми роками на�
було загрозливих обсягів і вимагає створення умов для
його підтримання і зміцнення. Одночасно це поперед�
жуватиме деградацію і відмирання соціальних осередків
сільських територій — сіл та інших сільських поселень.
Тому визначальним у стратегії розвитку сільських те�
риторій повинно бути забезпечення такої соціальної,
економічної і виробничої розбудови кожної з них, за
якої відбувався б не тільки ефективний розвиток, але й
збереження історично сформованої поселенської ме�
режі.

Практично це повинно охоплювати збереження не
лише традицій господарювання, але й властивої для неї
культурних і побутових надбань та цінностей тощо; роз�
будову соціального і виробничого середовища, яке за�
безпечувало б поступовий перехід від нинішнього неба�
жання жити і працювати на селі до підвищення приваб�
ливості сільського життя; охорону і збереження при�
родного середовища [5, с. 139].

Однією з важливих складових стратегічного розвит�
ку сільських територій повинна стати його диверсифі�
кація. Скорочення традиційних сільських виробництв з
різким зниженням трудової зайнятості на селі, майже
масового безробіття, вимирання сільського населення
та інші причини зумовлюють необхідність створення
такого різноманіття у соціальній і виробничій сферах
на селі, за якого б поступово підтримувався розвиток
сільських поселень. Без цього надалі прискорювати�
муться процеси вимирання та обезлюднення сіл, поста�
ріння сільського населення, деградації природного се�
редовища, а також сільської історично зумовленої са�
мобутності.

Стратегічним розвиток сільських територій може
бути лише за умов його здійснення на засадах систем�
ності. Практично це залежить від двох обставин: якщо
всі його елементи розглядатимуться не просто складо�
вими, а відповідними спеціалізованими підсистемами; у
разі досягнення ефективно діючого взаємозв'язку між
ними у процесі їх функціонування. Доповнюючи і підси�
люючи один одного, вони зможуть найбільш ефектив�
но вивільнити закладений у кожному з них, зокрема і у
всіх загалом, індивідуальний і сукупний потенціал.

Викладене дає підстави для висновку про необ�
хідність урахування особливостей сільських територій
при розробленні стратегії їх розвитку. На початковому
етапі освоєння стратегічного розвитку сільських тери�
торій доцільно провести науково�прикладне опрацю�
вання відповідних державних програм та законів. Ство�
рення умов для стійкого розвитку сільських територій
є однієї з найважливіших стратегічних цілей державної
політики, що забезпечує ефективне використання всьо�
го потенціалу економіки країни. Структурно�динаміч�
ний аналіз показує, що низка явищ і процесів соціаль�
но�економічного розвитку регіонів має негативну оцін�
ку і тенденції або вони несуть певні загрози сталому роз�
витку сільських територій. Державне управління має пе�
редбачати їх та протидіяти, зокрема через державне
планування, прогнозування, контроль і аналіз ситуації.
Необхідність об'єктивної оцінки переваг, недоліків, заг�
роз і засобів їх подолання потребує розробки регіональ�
них програм розвитку та схем планування сільських те�
риторій. На відміну від цільових, такі програми мають
координувати виконавців щодо досягнення стратегічної
мети розвитку сільських територій регіону.

Методологія розроблення середньострокових та
довготермінових програм базується на стратегічному

баченні майбутнього території, яка формалізується у
моделях логічного гатунку з урахуванням місії регіону.
Такий підхід є спробою відходу від методології плану�
вання, виходячи з досягнутого рівня. Модель району
окреслює оптимістичний варіант розвитку, а тому не
пов'язується з оцінкою ситуації району в ретроспективі
або аналізом тенденцій. Перевага віддається політичним
моделям і пріоритетам розвитку суспільства. Проте це
не означає, що програмування повністю відірване від
аналізу стану і динаміки процесів. Навпаки, запропоно�
вано методику посилення ролі аналітичної роботи. На�
укову новизну містить дослідження системного аналі�
зу: переваг території; проблемних районів за окремими
ознаками; обставин і шансів вирішення ключових питань;
моделювання можливих загрозливих тенденцій і труд�
нощів [4, с. 61].

Методологія SWOT�аналізу побудована на експер�
тних оцінках чинників і умов регіонального розвитку.
Вона передбачає його складові, визнані в документах
такого типу на Заході. Сильні сторони стратегії (Stren�
gths) — це чинники ендогенного (внутрішнього) харак�
теру. Потенціал земельних і трудових ресурсів можуть
зумовити посилення конкурентоспроможності про�
дукції регіону. Слабкі сторони (Weaknesses) стратегії
розвитку — це такі фактори (види діяльності, ресурси,
обставини), які використовуються малоефективно і
створюють вузькі місця в процесі розвитку. Можливості
(Opportunities) — це експертні оцінки проектних рішень
і шансів розвитку регіону, які можна використати для
альтернативних (нетрадиційних) шляхів досягнення
стратегічної мети розвитку або бажаних проміжних
результатів. Йдеться, зокрема, про використання нау�
кового, природного, економічного, трудового потенці�
алу. Загрози (Threats) — це явища, чинники і процеси,
які можуть створити техногенні чи антропогенні аварії
або катастрофи. Найбільш важливим елементом розвит�
ку САР є продовольча безпека та забезпечення населен�
ня продовольчими товарами, доступність основних га�
лузевих ринків продовольства. Соціально�етнічними є
загрози ринку землі та пов'язані з цим процесом явища
прихованого безробіття в сільському середовищі з ура�
хуванням несуттєвої зайнятості селян у домогосподар�
ствах та городництві за межами садиби [6, с. 8].

Якщо сильні та слабкі сторони, а також можливості
є реаліями, які існують і можуть кількісно вимірювати�
ся в регіоні, якщо загрози техногенного характеру не�
безпечні своєю непередбачуваністю і можуть виникну�
ти за певних обставин у майбутньому, то проблеми про�
довольчої безпеки, зокрема безпеки продовольства, на
наше переконання, мають бути проаналізовані зазда�
легідь у моделях АПК району, області та України. Заг�
рози безробіття "зайнятих" селян — це велика соціаль�
на проблема, вирішення якої є суттєвою перешкодою
підвищення продуктивності праці в сільськогосподарсь�
кому виробництві.

Оцінка переваг та обмежень — ключова ланка ме�
тодології планування сільських територій. На цьому
шляху важливо розмежувати поняття "ознака", "показ�
ник", "фактор" за ієрархією аналітичного або синтетич�
ного узагальнення. Методикою визначено фактори, тоді
як показники і ознаки пропонується визначати розроб�
никам регіональної стратегії розвитку. Експертна оці�
нка переваг, недоліків, можливостей і загроз стосуєть�
ся наступних основних факторів розвитку і розміщен�
ня продуктивних сил України: природно�ресурсного по�
тенціалу з урахуванням природно�кліматичних ресурсів
району (кількість днів із позитивним температурним ре�
жимом, опади, забезпечення вологою тощо); економіч�
ного потенціалу регіону з урахуванням наявних та мож�
ливих джерел фінансування інвестицій, інновацій,
формування власних обігових коштів тощо; науково�
технічного потенціалу регіону, який визначає ефек�
тивність використання продуктивних сил, зокрема мож�
ливості підтримання високого рівня застосування гене�
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тичного матеріалу; стану навколишнього природного
середовища, зокрема в результаті активної діяльності в
галузях народного господарства; трудового потенціа�
лу і ресурсів праці; рекреаційного потенціалу; рівня при�
родно�технічної безпеки; просторово�економічного по�
тенціалу (регіональної економіки).

Для сільських територій треба мати на увазі мож�
ливості наповнення бюджету з доходів рентного похо�
дження, заробітної плати і прибутку, зокрема селян —
у домогосподарствах, найманих працівників — у сіль�
ськогосподарських підприємствах, ренти землевлас�
ників тощо; людського потенціалу, зокрема в резуль�
таті зростання рівня життя і добробуту населення
(рівень доходів, споживання продовольства, зайнятість,
національне багатство); розвитку інфраструктури села
і виробництва; інших особливих факторів, у т. ч. мож�
ливість розвитку рекреаційного господарства, туризму,
мисливства, рибальства тощо.

Оцінка земельних ресурсів здійснюється на основі
вивчення рівня та ефективності використання земель�
них ресурсів, розподілу земельного фонду між учасни�
ками і землекористувачами, за категоріями земель з
урахуванням рівня забудови земель населених пунктів,
промислових об'єктів, транспорту і зв'язку, частки зе�
мель екологічної мережі; грошової оцінки земель, мож�
ливості та умов функціонального перерозподілу земель.
Наводяться дані про якісний стан та рівень потенціалу
продуктивності земельних угідь та ефективність їх ви�
користання [с, с. 52].

Економічний потенціал оцінюється за обсягами,
структурою, рівнем використання, ступенем зношеності
основних засобів, розгалуженістю виробничої бази,
часткою наукоємних інвестиційно�спроможних галузей
і підприємств, здатних до реалізації інноваційної моделі
економічного зростання, ступенем кваліфікації трудо�
вих ресурсів, потужністю, технічним станом та щіль�
ністю інженерно�транспортної інфраструктури.

Оцінка науково�технічного потенціалу здійснюєть�
ся за показниками наявності науково�дослідних, дослі�
дно�експериментальних, упроваджуючих, інформацій�
них, проектних організацій, вищих навчальних закладів,
їх відповідності спеціалізації економіки регіону, кіль�
кості та якісної характеристики наукових кадрів, наяв�
ності наукових розробок світового рівня, кількості от�
риманих патентів.

Стан навколишнього природного середовища харак�
теризується рівнями забрудненого водного та повітря�
ного басейнів, грунтів, обсягами накопичення всіх видів
відходів та їх видовою структурою, акустичного дис�
комфорту, електричних і магнітних полів, випроміню�
вання та опромінювання, потужністю, структурою та
перспективами нарощування елементів екологічної ме�
режі (заповідники, національні природні парки, біос�
ферні заповідники, заказники, екологічні коридори
тощо) .

Оцінка трудового потенціалу включає визначення
існуючої прогнозованої кількості та вікової структури
трудових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості і стану на
ринку праці (кількість і рівень безробіття тощо).

Оцінка просторово�економічного потенціалу (опор�
ного каркасу території) здійснюється шляхом виявлен�
ня основних ліній та вузлів соціально�економічного роз�
витку і тяжіння інвестицій: існуючих чи намічуваних
міжнародних транспортних коридорів, інших інфраст�
руктурно�комунікаційних магістралей, головних річок,
узбережжя морів, прикордонних смуг та розташованих
на їх перетинах головних міст, а також зон їх стимулю�
ючого впливу [3, с. 99].

Сильними сторонами районів є національне (регіо�
нальне) багатство, яке містить ознаки трьох видів: при�
родного, людського та капітального. Природне багат�
ство — це земля, її надра, грунти, природно�кліматичні
ресурси. Людський капітал — це знання і навички, тра�
диції і вміння, освіта і культура тощо. Капітал — це

будівлі і споруди, машини та обладнання, багаторічні
насадження і меліорація, поголів'я худоби і птиці тощо.
Всі ці елементи продуктивних сил визначають конкурен�
тну спроможність районів.

Слабкими сторонами є низька ефективність викори�
стання наявних ресурсів для соціально�економічного
розвитку. Для кожного району необхідно шукати шанс
розвитку з використанням можливостей змінити ситу�
ацію на краще. Загрозами розвитку та ефективності є
зростання безробіття серед селян, зниження попиту на
продовольство і скорочення виробництва, що неминуче
призведе до загострення продовольчої проблеми. Як
видно з аналізу, переваги і можливості, а також загро�
зи, як правило, належать до різних рівнів ієрархії. Тому
на основі локальних ознак і оцінок необхідно провести
комплексну оцінку території на рівні сільських адміні�
стративних районів.

Аналіз потенціалу району повинен дати чітке уяв�
лення про стан та тенденції розвитку, розміщення про�
дуктивних сил сільськогосподарського виробництва в
АПК, наявні і потенційні інвестиції, інновації, які спро�
можні суттєво вплинути на конкурентоспроможність
регіональної продукції на внутрішньому та зовнішньо�
му ринках з урахуванням соціально�економічних та по�
літичних чинників.

У результаті SWOT�аналізу ідентифікуються со�
ціально�економічні проблеми та вибір стратегічних на�
прямів розвитку регіону. Вихідним пунктом у виборі
варіантів сценарію розвитку є дослідження співвідно�
шення сильних та слабких сторін (потенціалу, загроз та
можливостей) розвитку регіону. Оцінка кожного з не�
матеріальних елементів SWOT�аналізу може здійсню�
ватися експертним методом із застосуванням економі�
ко�математичного моделювання.

Принципово новим є поєднання методики SWOT і
моделей економіко�математичного програмування з
блоками. Обраний сценарій регіональної стратегії виз�
начає цілі стратегічного плану. До системи цілей нале�
жать бачення, місія, стратегічні цілі (довгий термін),
операційні цілі (середній термін), оперативні завдання
(короткий термін). Стратегічні цілі розвитку регіону —
це описані у формальному вигляді орієнтири, яких ба�
жано досягти в довго�, середньо� та короткострокових
періодах.

При визначенні цілей розвитку регіону обов'язко�
вим є взаємозв'язок між ними, оскільки залежно від
стратегічних цілей встановлюються головні орієнтири
розвитку, а короткострокові пов'язують поточні дії з
довгостроковими результатами, визначають швидкість
одержання результатів діяльності окремих підсистем
регіону в найближчому майбутньому. У стратегічних
планах короткотермінові цілі набувають форми завдань,
що, у свою чергу, дає змогу встановити зв'язок між по�
требами та можливостями розвитку регіону, оскільки
вони більш орієнтовані на використання наявного ре�
сурсного потенціалу.

Для відображення цілей розвитку регіону має бути
використаний комплексний підхід, тобто створено сис�
тему цілей, яка відображала б потреби територіальної
громади з погляду як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища, та була підпорядкована місії територіаль�
ної громади. Це можна забезпечити за допомогою де�
композиції цілей та завдань, тобто побудови дерева
цілей, для встановлення конкретних завдань, що лежать
в основі певних видів робіт.

Зміст цілей має відповідати завданням вирішення
визначених раніше головних проблем та реалізації стра�
тегічної мети розвитку регіону. Пріоритетність досяг�
нення цілей обгрунтовується ранжуванням проблем за
ступенем невідкладності їх розв'язання. Найвищий
пріоритет мають цілі, досягнення яких сприятиме ком�
плексному вирішенню декількох проблем (до них мож�
на віднести, наприклад, створення умов для всебічного
та гармонійного розвитку людини, згортання екологіч�
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но небезпечних, економічно та соціально неефективних
виробництв; стримання зростання галузей, що мають
обмежені ресурси розвитку, стимулювання розвитку
галузей та підприємств, що сприяють оптимальному
використанню внутрішнього природного, економічно�
го, наукового, трудового потенціалу регіону; створен�
ня нових робочих місць; підвищення освітнього рівня
населення та забезпечення доступності освіти; розбу�
дова сучасного культурного та інформаційного середо�
вища; розбудова регіональної інфраструктури та участь
у розвитку міжрегіональної, загальнодержавної або
міждержавної інфраструктури, що сприятиме підви�
щенню конкурентоспроможності регіону та залученню
внутрішніх і зовнішніх інвестицій; економічна, соціаль�
на та екологічна реабілітація старопромислових, ре�
індустріалізованих районів і населених пунктів, перш за
все системоутворювальних центрів, монофункціональ�
них тощо. Ураховується прогноз кон'юнктури на рин�
ках основних видів товарів і послуг, що виробляються
економікою регіону [1, с. 117].

Виходячи з принципу реалістичності, кількість стра�
тегічних цілей не повинна перевищувати п'яти. Стра�
тегічні цілі розвитку регіону послідовно в порядку змен�
шення їх пріоритетності зівставляються з їх комплекс�
ною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсни�
ми, інтелектуальними, організаційно�правовими, кадро�
вими, фінансово�економічними тощо. Це має дати змо�
гу відібрати стратегічні цілі, які можуть бути реалізо�
вані в середньостроковій перспективі. Стратегічні цілі
слід представити як серію операційних цілей (завдань),
що становлять комплекси заходів та визначають більш
конкретні завдання, що згодом можуть бути розкладені
на програми дій.

На основі територіальної диференціації встановле�
них проблем, цілей, пріоритетів та засобів їх досягнен�
ня визначаються:

— проблеми міжрегіонального або міждержавного
значення, пов'язані з їх розв'язанням, цілі та завдання,
які мають реалізовуватися в рамках міжрегіональних,
транскордонних програм і проектів, включаючи пропо�
зиції щодо участі регіону в розроблені та реалізації
міжрегіональних соціальних проектів;

— частини регіону, у межах яких показники еконо�
мічного розвитку, соціального забезпечення, екологіч�
ного стану за критеріями, визначеними законодавством,
значно нижчі, ніж відповідні середні показники в дер�
жаві, тобто депресивні території, а також засоби подо�
лання депресивності;

— території, які резервуються для наступного за�
повідання, рекреаційного використання, розвитку міст
й інших населених пунктів, розміщення транспорту,
енергетичних, інших інженерних комунікацій, споруд,
будівель, містобудівних та інших потреб загальнодер�
жавного та регіонального значення, а також режими ви�
користання цих територій;

— типи і режими розвитку населених пунктів з ви�
діленням інвестиційно привабливих територій.

Визначення механізмів та процедур реалізації регі�
ональної стратегії розвитку проводиться з урахуванням
того, що їх склад і зміст обгрунтовуються завданнями
створення економічних, організаційних, нормативно�
правових та інших передумов для реалізації основних
принципів сталого збалансованого розвитку сільських
територій, а також головними інструментами цієї реал�
ізації є послідовне розроблення програм та угод регіо�
нального розвитку.

Стратегія повинна відповідати щонайменше таким
вимогам: бути комплексною, охоплювати всі складові,
що характеризують її соціальні, економічні, структурні,
культурно�освітні, побутові особливості для врахуван�
ня у майбутньому. В ній необхідно передбачити не лише
структуру, а й ефективну взаємодію структурних еле�
ментів; має передбачати кінцеву мету розвитку сільської
території, етапи її досягнення, здійснення конкретних

організаційних, економічних та інших заходів із зазна�
ченням терміну їх здійснення та відповідальних за прак�
тичну реалізацію, а також фінансові, матеріальні та інші;
вкладення, необхідні для впровадження у виробництво,
джерела їх надходжень. Важливо передбачити залучен�
ня до розвитку кожної сільської території її виробни�
чо�господарських структур, спонсорської допомоги,
місцевих можливостей, надходжень з держбюджету та
регіональних органів управління тощо; довгострокові
проекти доцільно розробляти в кількох варіантах, тоб�
то використовувати варіантний метод при опрацюванні
проектів розвитку сільських територій. Це дасть змогу
обрати кращий варіант або об'єднати в остаточному
підсумку найбільш прийнятні пропозиції по кількох ва�
ріантах.

ВИСНОВКИ
Отже, успішний розвиток усіх галузей господарства

тісно пов'язаний із проектуванням розміщення й роз�
витку підприємств виробничої і невиробничої сфер, у
тому числі підприємств торгівлі, і громадського харчу�
вання. Проектування розміщення й розвитку підпри�
ємств на науковій основі знаходить своє вираження в
схемах районних планувань.

Основними завданнями розробки схем районного
планування є: виявлення природних, територіальних,
трудових і економічних ресурсів регіону, можливостей
розвитку й розміщення в їхніх межах об'єктів господар�
ства; розробка пропозицій щодо загального функціо�
нального зонування території й взаємопов'язаного ком�
плексного розміщення об'єктів господарства; визначен�
ня перспектив зміни кількості населення і шляхів роз�
витку сільських територій за рахунок основних напрямів
формування систем розселення й реконструкції мережі
сільських населених пунктів; прогнозування розвитку
культурно�побутового та торговельного обслуговуван�
ня, відпочинку населення; визначення на перспективу
водопостачання, енергопостачання, розвитку транспор�
тних комунікацій; установлення загального напряму
робіт з відновлення, збереження й поліпшення природ�
них ландшафтів, розміщення рекреаційних.

Головними завданнями розробки проектів розвит�
ку сільських територій є: комплексний розвиток і розм�
іщення галузей господарства району; формування й
розвиток системи населених пунктів із забезпеченням
доступності до об'єктів соціальної інфраструктури; роз�
виток мереж транспорту, водопостачання, енергопос�
тачання й зв'язку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Міжнародний досвід має цікаві приклади формування

та реалізації молодіжної політики. Так, особливої уваги
заслуговує питання розвитку молодіжної політики в
Російській Федерації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, У
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Досліджуючи міжнародний досвід державної молодіж�

ної політики, слід зазначити, що значну роль у формуванні
та реалізації державної молодіжної політики в Україні
відіграє Росія. Особливої уваги заслуговують праці таких
відомих вчених, як Бабінцева В.П., Ільїнського І.М., Кова�
льової А.І., Лукова В.А., Маленкова В.В., Чупрунова В.І.,
Цвєткова В.В. та інші, які здійснили аналіз сучасної держав�
ної молодіжної політики, її сутності, ролі й значення для
розвитку суспільства [2; 3; 4; 5; 7; 9].

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Зважаючи на вищезазначене, метою даної статті є вис�

вітлення загальних теоретичних засад формування та реа�
лізації державної молодіжної політики в Російській Феде�
рації та її розвиток на загальнореспубліканському і регіо�
нальному рівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна українська держава нині розвивається шляхом

здобуття справжніх цінностей людства, що нагромаджува�
лися тисячоліттями всім цивілізованим світом. Цікавим, на
нашу думку, є досвід формування та становлення держав�
ної молодіжної політики Росії.

Розробка і реалізація державної молодіжної політики
в Російській Федерації здійснюється на двох рівнях: загаль�
нореспубліканському і регіональному.

Основні заходи державної молодіжної політики на фе�
деральному рівні з 1995 року здійснювалися відповідно з
федеральною програмою "Молодь Росії", схваленої Прези�
дентом РФ Указом № 1992 від 15.09.1994 році. У рамках цієї
програми, що стала нині Президентською, серед пріоритетів
виділені завдання, які мають на меті забезпечити молодь
інформацією про її права та можливості в найбільш важли�
вих сферах життєдіяльності. Таким чином, вперше закріп�
лено позицію, що інформаційна підтримка є першоосновою
соціального обслуговування молоді [8].

Соціальне призначення систем інформаційного забез�
печення молоді визначається розширенням можливостей
молоді для самостійних і усвідомлених дій щодо захисту
своїх прав і законних інтересів, вибору професії та видів
навчання, працевлаштування, організації відпочинку, вирі�
шенням побутових проблем тощо.
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Робота зі створення єдиної загальноросійської інформа�
ційної системи для молоді ведеться кілька років: федеральни�
ми відомствами, спільно з органами у справах молоді —
суб'єктів РФ та за участю молодіжних і дитячих громадських
об'єднань, наукових колективів. Вперше в практиці Росії пе�
редбачається створення великої системи соціальної інформації
не тільки для відомчих цілей, але й для самих громадян — мо�
лодих людей, їхніх батьків, вчителів, дослідників молодіжних
проблем і т.д. [7]. Ведеться робота з підключення російських
інформаційних центрів до європейської комп'ютерної інфор�
маційної мережі. З урахуванням того, що близько 70% моло�
дих людей відзначають брак інформації при вирішенні своїх
проблем, розвиток інформаційних послуг для молоді є однією
з найважливіших державних завдань у галузі соціально�еко�
номічного та культурного розвитку Росії [4].

Проблематичним залишається склад інформаційних
послуг. Формування інформаційної системи для молоді як
соціальної служби почалося в кінці 80�х років ХХ століття
молодіжною громадською організацією — комсомолом —
за підтримки держави, але через зміну структури молодіж�
ного руху на початку 90�х років ХХ століття втратила сис�
темність. Сучасні молодіжні та дитячі об'єднання не в змозі
самостійно вирішувати таку вагому задачу.

Тим не менш, перспектива розвитку системи со�
ціального обслуговування молоді вбачається в максималь�
ному наближенні до такого стану, коли значна частина цієї
роботи буде виконуватися молодіжними громадськими об�
'єднаннями за підтримки органів державної влади та місце�
вого самоврядування. Формується нормативно�правова база
державної підтримки на регіональному рівні соціальних
інновацій молодіжних об'єднань (Московська, Волгоградсь�
ка, Тульська області та ін.) [6].

У цілому ж поки що саме на рівні законодавства су�
б'єктів РФ отримує закріплення пріоритет інформаційних
послуг у системі соціального обслуговування молоді, що
відповідає ідеям, які лягли в основу концепції державної
молодіжної політики в РФ.

Також у програмі "Молодь Росії" цікавими є й інші пи�
тання щодо молодіжної проблематики, а саме: шляхи вирі�
шення житлової проблеми; вирішення питань зайнятості
молоді; підтримка молодої сім'ї; розвиток системи дитячо�
го, молодіжного та сімейного відпочинку; підтримка тала�
новитої молоді та багато інших питань [8].

Державна молодіжна політика — система державних
пріоритетів і заходів, спрямованих на створення умов та
можливостей для успішної соціалізації та ефективної са�
мореалізації молоді, розвитку її потенціалу в інтересах
Росії. Реалізація державної молодіжної політики виступає
інструментом соціально�економічного та культурного роз�
витку, забезпечення конкурентоспроможності та зміцнен�
ня національної безпеки країни.

У Російській Федерації існує наступна класифікація
об'єктів соціальної роботи з молоддю:
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— діти — особи до досягнення ними 18 років;
— молодь — громадяни Російської Федерації, вклю�

чаючи осіб з подвійним громадянством, у віці від 14 до
30 років;

— молоді сім'ї — сім'ї в перші три роки після укладення
шлюбу (у разі народження дітей — без обмеження трива�
лості шлюбу), за умови, що один з подружжя не досяг 30�
річного віку, а також неповних сімей з дітьми, в яких мати
або батько не досягли 30�річного віку;

— молодіжне громадське об'єднання — об'єднання гро�
мадян віком до 30 років, що об'єдналися на основі спільності
інтересів;

— дитяче громадське об'єднання — об'єднання грома�
дян, до якого входять громадяни у віці до 18 років та по�
внолітні громадяни, які об'єдналися для спільної діяльності
[1].

Заходи щодо здійснення роботи з дітьми та молоддю
здійснюються у всіх муніципальних утвореннях: поселенні,
муніципальному районі та міському окрузі.

Функції щодо організації заходів по роботі з дітьми
здійснюються через галузеві (функціональні) органи місце�
вої адміністрації (органи управління освітою, культурою,
фізичною культурою і спорту, соціального захисту населен�
ня).

Функції з організації заходів по роботі з молоддю
здійснюються через галузеві (функціональні) органи місце�
вої адміністрації (органи у справах молоді), організаційну
структуру і штатну чисельність яких рекомендується виз�
начати залежно від чисельності молоді, яка проживає на
території муніципального району, освіти і ступеня віддале�
ності від центру суб'єкта Російської Федерації.

Заходи по роботі з дітьми безпосередньо здійснюють
освітні установи, заклади культури, фізичної культури і
спорту, соціального обслуговування, соціального захисту
населення та ін.

Заходи по роботі з молоддю безпосередньо здійснюють
установи органів у справах молоді у взаємодії з молодіж�
ними та дитячими громадськими об'єднаннями.

При організації роботи з дітьми та молоддю рекомен�
дується залучати молодь до формування та реалізації мун�
іципальних (місцевих) програм по роботі з дітьми та молод�
дю, а також підпрограм по роботі з дітьми та молоддю у
відповідних програмах соціально�економічного розвитку
муніципальних утворень і суб'єкта Російської Федерації [9].

Завданнями в організації роботи в муніципальних ут�
вореннях є:

— з дітьми — створення необхідних правових, со�
ціально�економічних, соціокультурних умов для фізично�
го, психологічного, духовного, соціального, емоційного,
пізнавального та культурного розвитку дітей і реальне за�
безпечення основних гарантій прав дітей, в тому числі тих,
що знаходяться у важкій життєвій ситуації;

— з молоддю — залучення молоді в соціальну практику
й інформування про потенційні можливості її розвитку в
регіоні і Росії; розвиток творчої активності молоді; інтегра�
ція молодих людей, що опинилися у важкій життєвій ситу�
ації, в життя суспільства [5].

При визначенні функцій органів по роботі з молоддю
та установ органів у справах молоді рекомендується врахо�
вувати наступні зразкові напрями роботи.

1. Виховання громадянськості й патріотизму:
— організація та проведення масових заходів, присвя�

чених пам'ятним датам історії Росії, державних символів
Російської Федерації;

— організація та проведення творчих заходів з дітьми
та молоддю, сприяють вихованню громадянськості й пат�
ріотизму (в тому числі з технічних, туристським, військо�
во�прикладних видів спорту, проведення муніципальних
етапів оборонно�спортивної гри "Перемога", змагань за
програмою "Школа безпеки", спартакіади допризовної
молоді);

— проведення муніципальних заходів з дитячим та мо�
лодіжним активом громадських цивільно�патріотичних
об'єднань та інших організацій, що працюють з дітьми та мо�
лоддю, з обміну досвідом роботи;

— організація пошукової роботи, діяльності з увічнен�
ня пам'яті воїнів, загиблих при захисті Вітчизни.

2. Підтримка талановитої та здібної молоді, дитячих і
молодіжних соціальних позитивних ініціатив:

— реалізація заходів у рамках пріоритетного національ�
ного проекту "Освіта" з підтримки талановитої і здібної
молоді;

— підтримка об'єднань, дітей що навчаються в системі
додаткової освіти; науково�технічної творчості молоді;

— розвиток системи муніципальних культурно�масових
закладів дозвілля та спортивних заходів, заснованих на на�
ступності культурно�історичних традицій муніципального
освіти та суб'єкта Російської Федерації;

— розвиток муніципальної системи заходів заохочення
здібної та талановитої молоді (установа стипендій, грантів,
премій);

— стимулювання діяльності юридичних і фізичних осіб,
які надають підтримку здібної і талановитої молоді;

— організація проведення загальномуніципальних ди�
тячих та молодіжних свят;

— підтримка розвитку в освітніх установах об'єднань
учнів ("малих академій наук", студентських наукових клубів,
наукових товариств учнів і т.д.);

— розвиток системи конкурсів соціальних проектів се�
ред дітей та молоді та підтримка їх реалізації в муніци�
пальній освіті, за місцем проживання, навчання і т.д.;

— розробка та реалізація системи заходів щодо со�
ціально�економічної, організаційної та правової підтримки
підприємницької діяльності молоді.

3. Організація роботи з дітьми та молоддю за місцем
проживання:

— створення умов для підтримки та розвитку мережі
підліткових, молодіжних клубів (центрів) за місцем прожи�
вання;

— сприяння в організації ігрових та спортивних май�
данчиків за місцем проживання;

— підвищення кваліфікації працівників підліткових та
молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання;

— проведення оглядів�конкурсів підліткових та молод�
іжних клубів (центрів) за місцем проживання.

4. Підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадсь�
ких об'єднань:

— проведення навчання активу молодіжних громадсь�
ких об'єднань і здійснення підготовки професійних кадрів,
що працюють у сфері молодіжної політики;

— організація стажування активу молодіжних гро�
мадських об'єднань в органах місцевого самоврядування;

— надання грантів та виконання муніципальних замов�
лень молодіжними та дитячими громадськими об'єд�
наннями;

— проведення семінарів, тренінгів, конференцій,
зльотів, змін таборів, круглих столів за участю представ�
ників молодіжних і дитячих громадських об'єднань;

— розвиток форм учнівського, молодіжного та студен�
тського самоврядування; сприяння громадським формуван�
ням (дитячим та молодіжним парламентам, асамблеям, "уря�
дам", радам, асоціаціям тощо), що сприяє громадянському
вихованню дітей та молоді, захист їх законних інтересів,
формування правової, політичної культури та громадянсь�
кої позиції дітей та молоді.

5. Забезпечення зайнятості та працевлаштування мо�
лоді:

— створення виїзних молодіжних, студентських трудо�
вих загонів, у тому числі міжнародних трудових загонів;

— організація змін таборів праці та відпочинку денного
перебування (цілодобового перебування);

— організація тимчасових робочих місць для працев�
лаштування молоді;

— організація зайнятості молодих людей з обмежени�
ми можливостями.

6. Формування здорового способу життя та організа�
ція відпочинку й оздоровлення дітей та молоді:

— розвиток і підтримка масової фізичної культури і
спорту (проведення змагань на призи: "Золота шайба",
"Шкіряний м'яч", організація змагань "Веселі старти"; фес�
тивалю�змагання "Президентські змагання", спартакіад
учнів, працює, сільської молоді, універсіад студентів, зма�
гань з національних видів спорту);

— збереження і розвиток інфраструктури заміського
відпочинку і оздоровлення дітей та молоді;

— реалізація програм з організації маловитратних форм
відпочинку та оздоровлення дітей та молоді (змін польових
таборів, таборів з денним перебуванням на базі закладів
додаткової освіти дітей за місцем проживання дітей та мо�
лоді, а також установ органів у справах молоді);

— організація пропаганди здорового способу життя
серед дітей та молоді;

— організація дитячо�юнацького туризму та екскур�
сійна робота з дітьми та молоддю.
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7. Профілактика бездоглядності, правопорушень і нар�
козалежності, екстремістських проявів серед дітей та мо�
лоді:

— розвиток міжвідомчої системи закладів соціальної
адаптації та реабілітації дітей та молоді групи ризику;

— організація антинаркотичної пропаганди серед дітей
та молоді;

— розробка, прийняття і реалізація муніципальних
(місцевих) програм у сфері профілактики наркоманії та ток�
сикоманії;

— пропаганда здорового способу життя, поширення
інформації про небезпеку наркоманії та токсикоманії для
життя і здоров'я;

— організаційно�методичне забезпечення і координа�
ція діяльності з профілактики наркоманії та токсикоманії
серед дітей та молоді;

— участь у розвитку системи підготовки, перепідготов�
ки та підвищення кваліфікації медиків, педагогів (у тому
числі фахівців з роботи з неповнолітніми, які вживають нар�
котичні засоби), психологів, юристів, соціологів, соціальних
працівників та інших фахівців, що займаються профілактич�
ною роботою з попередження наркоманії та токсикоманії;

— сприяння громадським об'єднанням, іншим орга�
нізаціям, діяльність яких пов'язана зі здійсненням заходів
щодо профілактики наркоманії та токсикоманії;

— створення постійних спеціалізованих робочих місць
для незайнятої молоді, яка перебуває у важкій життєвій
ситуації;

— організація сезонної трудової зайнятості в таборах
праці та відпочинку, трудових загонах для дітей та молоді
групи ризику;

— створення і розвиток служб молодіжних соціальних
працівників для здійснення виховного супроводу та конт�
ролю за поведінкою дітей та молоді групи ризику;

— розвиток форм пропаганди толерантної поведінки;
— створення мобільних груп по роботі з неформальни�

ми молодіжними об'єднаннями асоціальної спрямованості.
8. Підтримка молодих сімей, у тому числі у вирішенні

житлових проблем:
— мобілізація позабюджетних ресурсів для поліпшення

житлових умов молоді;
— створення самофінансованої системи надання допо�

моги молодим сім'ям у вирішенні житлових проблем;
— надання підтримки молодим сім'ям у поліпшенні жит�

лових умов шляхом формування системи іпотечного кре�
дитування;

— створення міжвідомчих структур консультування
молодої сім'ї (з медико�педагогічних та правових питань).

9. Інформаційне забезпечення роботи з дітьми та мо�
лоддю:

— збір та аналіз інформації з усіх напрямків молодіжної
політики;

— надання інформації молоді, молодіжним та дитячим
громадським об'єднанням, фахівцям, що працюють з дітьми
та молоддю;

— видання інформаційних, методичних і дослідницьких
матеріалів для дітей та молоді;

— організація теле�, радіопередач з дитячої та молоді�
жної тематики;

— проведення моніторингу і комплексних досліджень з
питань молодіжної проблематики;

— підтримка та розвиток системи інформаційних ка�
налів (телефону "довіри", сайтів в мережі Інтернет, які вис�
вітлюють питання роботи з дітьми та молоддю в муніципаль�
ному освіту й т.д.) [7; 8].

При організації та здійсненні заходів щодо роботи з
дітьми та молоддю в Росії створюються умови для кадрово�
го забезпечення цієї роботи, в тому числі:

— забезпечується підготовка, перепідготовка, підви�
щення кваліфікації кадрів для роботи з дітьми та молоддю;

— організовується стажування кадрів для роботи з
дітьми та молоддю;

— організовується методична робота за основними на�
прямами;

— створюються умови для стимулювання кадрів, що пра�
цюють з дітьми та молоддю, підвищення престижу їхньої праці.

За рішенням місцевих адміністрацій і представницьких
органів місцевого самоврядування галузеві (функціональні)
органи місцевого самоврядування можуть здійснювати й
інші повноваження по роботі з дітьми та молоддю (в т.ч. з
кадрового забезпечення роботи з дітьми та молоддю), бра�
ти участь у розробці та реалізації муніципальних, міжмуні�

ципальних і регіональних програм по роботі з дітьми та мо�
лоддю.

Органи місцевого самоврядування організовують
здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю відпо�
відно до законодавства Російської Федерації в межах асиг�
нувань, передбачених у муніципальному (місцевому) бюд�
жеті на реалізацію роботи з дітьми та молоддю.

Фінансування організації та здійснення заходів щодо
роботи з дітьми та молоддю здійснюється за рахунок коштів
муніципального (місцевого) бюджету, що передбачаються
окремим рядком у його видатковій частині, і коштів регіо�
нального бюджету, що виділяються на реалізацію програм і
проектів міжрайонного рівня на території суб'єкта Російсь�
кої Федерації, і позабюджетних джерел відповідно до за�
конодавства Російської Федерації і суб'єктів Російської
Федерації.

Організація заходів по роботі з дітьми та молоддю в
поселеннях, міських округах і муніципальних районах може
здійснюватися у формі розробки та реалізації комплексних
муніципальних (місцевих) програм по роботі з дітьми та
молоддю і цільових муніципальних (місцевих) програм,
розділів у програмах (підпрограмах). При розробці даних
програм (підпрограм) рекомендується враховувати пропо�
зиції молодіжних та дитячих громадських об'єднань, інших
організацій, що працюють з дітьми та молоддю.

ВИСНОВКИ
Державна молодіжна політика є об'єктивною переду�

мовою соціалізації молоді, забезпечення діалектичної на�
ступності поколінь у суспільстві та гармонійного його роз�
витку. Для України, як і Російської Федерації, необхідна
цілісна і життєздатна політика держави стосовно молоді.
Запозичення передового зарубіжного досвіду формування
та реалізації молодіжної політики дасть можливість нашій
країні побудувати демократичну, незалежну державу, інтег�
рувати її у світове співтовариство, сформувати суспільство,
в якому існує пріоритет людини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок третього тисячоліття ознаменувався розвит�

ком перспективної і високотехнологічної галузі авіаційних
перевезень, яка стала однією з найбільш фундаментальних
у глобальній економіці. Для прискорення її розвитку зби�
раються та акумулюються зусилля значної кількості сучас�
них підприємств, використовуються передові ноу�хау. Дос�
лідження ведуть найкращі сучасні інститути та наукові цен�
три, що займаються розробками лабораторії. Авіаційні ви�
робничі кластери швидко розвиваються [11, с. 717].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку і функціонування авіаційної сфери

присвячено багато наукових праць, в яких висвітлюються
та аналізуються різноманітні аспекти державного регулю�
вання авіаційних перевезень як України, так і США. Вітчиз�
няні вчені Загорулько В. [2], Кононова Л. [4], Максютенко
І. [7], Омельченко С. [8], Переверзева С. [9], Петровська Н.
[10], Ященко Л. [14] у своїх працях розкривають конкретні
питання, заглиблюючись у нюанси розвитку авіації. Ними
окреслюється підвищення ефективності роботи авіації, оц�
інюється система державного управління в авіаційній галузі,
механізми комерційної роботи авіакомпаній.

Ю.Кулаєв опублікував монографію в 2004 р. [6], в якій
розглянув найширше коло питань, в тому числі стосовно
розвитку цивільної авіації як всього світу, так і України.
Також він виклав деякі методичні питання стосовно еконо�
мічного розвитку авіакомпаній та аеропортів. Розглянуті
ним і економічні аспекти авіації загального призначення в
різноманітних сферах суспільства і економіки.

Стеченко Д. зазначає, що зараз актуальні "зусилля для
пожвавлення господарського життя з метою забезпечення
стабілізації економіки та економічного розвитку". Автор
додає, що, орієнтуючись на цей результат, можна викорис�
товувати певні засоби і механізми, інструменти, які вико�
ристовуються в державному регулюванні сучасного етапу
розвитку економіки [12].

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження, викладеного в статті, полягає в тому,

щоб дослідити досвід державної підтримку авіаційних пе�
ревезень та особливості розвитку державного управління
авіаційною галуззю в США.

Тому основними завданнями дослідження статті стали:
— аналіз державного регулювання і форми підтримки

авіаційних перевезень;
— визначення основних шляхів співробітництво між

країнами
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Європейського Співтовариства, США та України в га�
лузі цивільної авіації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державне регулювання є цілісною системою заходів і

способів стимулювання, використовуючи які, держава бере
участь в ринкових процесах крізь призму організаційно�еко�
номічних механізмів. Ці заходи формуються на правах суб�
'єкта ринкових відносин. Їх мета та покликання — забезпе�
чення стабільного зростання виробничих потужностей.

Різні країни мають різні форми підтримки авіаційних
перевезень. Участь держав у цих процесах різна. В будь�яко�
му разі держава грає важливу, деколи ключову роль у сис�
темі "стабілізаторів" й "компенсаторів" наявних ризиків в
процесі формування та розвитку нового авіаційного транс�
порту [3].

Кожна держава бере участь у сприйнятті ризиків на
різних етапах робіт науково�дослідного і дослідно�конст�
рукторського характеру. Держава торкається розробок
промислових критичних технологій, новітніх матеріалів,
вливає та контролює вихід нового продукту на ринок. Та�
кож держава бере участь у найвагоміших проектах, які фор�
мують умови із залучення великих обсягів приватного кап�
італу в такі проекти.

В усьому світі система державної підтримки розробки,
виробництва, процесу експлуатації та збереження
внутрішніх і зовнішніх ринків авіаційного транспорту є ба�
зовим елементом, що забезпечує ефективність авіаційної
діяльності. Сюди ж можна віднести відновлення парку по�
вітряних суден та стимулювання цих процесів, а також фор�
мування нових поколінь авіаційного транспорту, розробку
та впровадження новітніх технологій у практику.

США притаманна модель окремої авіаційної влади FAA
(Federal Aviation Administration of the United States), тобто
Федеральної Авіаційної Адміністрації США.

Американська модель державної авіаційної влади має
свої особливості. Дане відомство підпорядковується струк�
турі Міністерства транспорту, але формально. В усіх питан�
нях регулювання авіаційної діяльності вона має статус най�
вищого ступеня в складній ієрархії виконавчої влади в США.
Всі функції, права і обов'язки надаються їй безпосередньо
вищим законодавчим органом держави. Керівник FAA при�
значається лише Президентом країни та затверджується
Конгресом США. Таким чином, FAA виконує лише ті вимо�
ги транспортного Міністерства, які стосуються усіх видів
транспорту в державних, а не регіональних масштабах.

У США питання регуляції діяльності цивільної авіації
вирішуються самостійними департаментами або міністер�
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ствами [1]. Вони, в свою чергу, є виконавчою владою, підпо�
рядковуючись безпосередньо президенту.

Державний департамент зовнішньої політики повітря�
них перевезень розробляє зовнішню політику та особливості
вирішення питань цивільної авіації. Також він визначає пол�
ітику в International Civil Aviation Organization (ІКАО),
підписуючи і ратифікуючи погодження повітряних переве�
зень, двосторонні договори і домовленості стосовно серти�
фікації перевезень і повітряних можливостей.

Департамент торгівлі підтримує розвиток торгівлі, по�
в'язаної з цивільною авіацією, видаючи ліцензії, без яких
стає неможливим будь�який експорт.

Департамент транспорту керує процесом двосторонніх
угод стосовно повітряних перевезень, займаючись управлі�
нською і координаційною діяльністю з питань закупівлі ус�
таткування FAA. Йому підпорядковуються держана авіац�
ійна система влади США — власне, FAA, тобто Федеральна
Авіаційна Адміністрація. На неї безпосередньо покладені
функції керування повітряним рухом, управління та конт�
ролю за виконанням вимог безпеки авіації. Крім того, FAA
має право на офіційні дії щодо сертифікації і видачі серти�
фікатів аеропортам, експлуатантам та іншим особам, як
фізичним, так і юридичним, якщо їх діяльність пов'язана з
цивільною авіацією. Також адміністрація займається реє�
страцією повітряних апаратів, видачею посвідчень авіацій�
ному персоналу і технічному складу.

Федеральна авіаційна адміністрація є в структурі
Міністерства транспорту формально. Її керівництво призна�
чається Президентом і затверджується Конгресом США.
Вона вважається верхньою ланкою в ієрархії американсь�
кої виконавчої влади. Всі функції, права і обов'язки надані
їй вищим законодавчим органом держави [16]. Таким чи�
ном, FAA виконує вимоги Міністерства транспорту, які за�
гальні для будь�яких видів транспорту по всій державі. Пи�
тання про розподіл функцій у сфері авіаційного регулюван�
ня наразі не виникало. В них немає спільних функцій, і не
може бути в цілому.

Діяльність FAA фінансується за рахунок власного
річного бюджету, який складає біля 10 млрд доларів. Цей
бюджет також включає і державну програму розвитку аві�
аційної діяльності. Державний бюджет країни дає свої ре�
сурси в бюджет FAA. Таким чином, необхідність і мож�
ливість вирішення необхідної суми з державного бюджету
FAA щорічно підтверджується в Конгресі. В кінці кожного
року публікується звіт про виконання фінансового плану і
програм розвитку разом з програмою розвитку авіаційної
діяльності і контролю в сфері цивільної авіації наступного
року.

 При цьому в основі виділеної суми лежить детальний
та розгорнутий звіт, підкріплений програмою розвитку всієї
структури, хоча не він є головною причиною надання коштів.
Лише реальні показники росту господарської діяльності
галузі є належною підставою для зростання фінансування.

В основі оцінювання лежать показники наповнення дер�
жавного бюджету за рахунок авіаційних зборів від вартості
квитків, перевезення вантажів у тоннах і кілометрах, вар�
тості галона авіаційного палива, розмірів зборів за зліт�по�
садку в аеропорту і так далі.

Директор FAA, аналізуючи суму, яка поступає в бюд�
жет держави, може направити клопотання в Конгрес про
дозвіл на фінансування визначених ним програм розвитку і
забезпечення своєї діяльності в наступному році. Без ре�
тельного аналізу та оформлення прогресивної програми це
неможливо.

Будь�який конгресмен має право виказати незадоволен�
ня стосовно діяльності FAA, якщо зазначена сума буде мен�
шою за минулорічну суму. Юридично це незадоволення
матиме не лише статут висловлення. Законодавчо конгрес�
мен може вимагати аналізу причин, добиваючись відповід�
них висновків.

У самій основі системи регулювання авіаційної діяль�
ності в США лежать наступні принципи:

— вищий орган держави забезпечує захист як своїх
прав, так і прав підлеглих;

— в рішеннях питань управління авіації має незалежні
повноваження;

— відповідальність є лише перед вищим органом влади;
— фінансова і функціональна діяльність є прозорою і

відкритою;
— планування відбувається на основі аналізу і прогнозів;
— авіаційне управління публічно звітується перед плат�

никами податків;

— нагорода відбувається залежно від кінцевих резуль�
татів діяльності.

FAA очолює голова, в якого є чотири помічника і один
заступник. Помічник з питань керування аеропортами керує
відділом планування і програм діяльності аеропортів, а та�
кож відділом маркетингу. Також він займається питаннями
безпечної аеропортової діяльності і стандартів.

Помічник з безпеки польотів очолює два основні відділи,
які аналізують безпеку польотів та контролюють її. По�
мічник з авіаційної безпеки очолює чотири відділи:

— відділ авіаційної безпеки;
— оперативний відділ;
— відділ планування операцій з авіаційної безпеки;
— відділ програм забезпечення безпеки.
Останній відділ крім безпеки, займається основними

проблемами менеджменту.
Помічник з питань зовнішніх зв'язків у своєму підпо�

рядкуванні має наступні відділи:
— відділ політики і планів;
— відділ з питань навколишнього середовища;
— відділ міжнародної авіації;
— відділ з питань польотів в Європу, Африку та на Се�

редній Схід.
Безпосередньо голові підпорядковуються загальний

юридичний відділ, та відділ з юридичних питань виробницт�
ва, а також відділ зв'язків з громадськістю.

На наступному вертикальному рівні керівник має у влас�
ному підпорядкуванні п'ять виконавчих директорів. Вико�
навча дирекція з питань закупівель містить управління пол�
ітики закупівель.

Виконавчий директор з адміністративної роботи і за�
собів менеджменту керує двома управліннями:

— адміністративне управління, що має чотири відділи.
Воно займається фінансово�економічними питаннями, в
тому числі прогнозуванням і створенням системи менедж�
менту;

— управління менеджменту і ресурсів, яке містить чо�
тири функціональні відділи, що займаються підбором пер�
соналу, розвитком кадрової політики, підготовкою, підви�
щенням кваліфікації персоналу в цивільній авіації.

Виконавчий директор з питань стандартів і сертифікації
керує двома управліннями і двома підрозділами, куди вхо�
дить відділ програм і менеджменту і відділ розслідування.
Управління авіаційних стандартів складається з трьох
відділів:

— відділ інвестицій;
— відділ авіаційної медицини;
— відділ авіаційних стандартів.
Управління по регулюванню і сертифікації містить сер�

тифікаційний відділ, а також відділ правил та відділ стан�
дартних послуг авіаперевезень.

Виконавчий директор з питань системи розвитку керує
трьома управліннями:

— управління розвитку комунікаційних електронно�
облікових систем та програм їх розвитку (яке містить, в свою
чергу, шість структурних підрозділів);

— управління системи розвитку інжинірингу (містить
п'ять підрозділів, які відповідають за створення програм
інжинірингу, дослідження їх та підтримку);

— технічний центр FAA.
Виконавчий директор з питань оперативних дій керує

трьома основними управліннями, кожне з яких, в свою чер�
гу, має свої підрозділи:

1) управління по використанню повітряного простору:
— відділ транзиту та послуг транзиту;
— відділ підтримки сервісних послуг;
2) управління по керуванню повітряним рухом:
— відділ регулювання і планування повітряного руху;
— відділ програм менеджменту стосовно питань по�

вітряного руху;
— відділ процедур обслуговування повітряного руху;
— відділ ефективного використання повітряного про�

стору;
— відділ менеджменту.
3) управління по технічному контролю систем обслуго�

вування повітряного простору.
 У 1992 році між країнами Європейського Економічно�

го Співтовариства та США була підписана угода з питання
надання державної підтримки в створенні цивільних
літаків, місткість яких перевищує 100 місць. В угоді сказа�
но, що урядова підтримка здійснюється в розмірі 33 % від
всіх витрат, включаючи розробку, сертифікацію і первин�
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не обслуговування нового повітряного судна. Для цього
надаються кредити, строк повернення яких — до 17 років
у вигляді виплати за надані літаки. До того, як була підпи�
сана така угода, уряди країн Європи надавали серйозну
підтримку авіаційним підприємствам. Так, під час створен�
ня літаків консорціуму "Airbus" кількість урядової підтрим�
ки складала:

— по А�300 — 100%;
— по А�310 — 90%;
— по А�320 — 75%;
— по А�330/А�340 — 60% [5].
До сьогодні фінансування НДР (науково�дослідних

робіт) здійснюють на безповоротних засадах.
Після 11.09.2001 року урядові структури США та Конг�

рес прийняли Закон про безпеку повітряних перевезень.
Мова йшла про стабілізацію формату "Air Transportation
Safety and System Stabilization Act" (Public Law 107�42�Sept.
22, 2001). У цьому законі були впроваджені базові принци�
пи та регулювання процесів авіаперевезень [13, с. 205—206].
Далі приведемо перелік питань, які розкривались в законі.

1. Стабілізація авіакомпаній. Була створена структура,
яка сплатила біля 5 млн доларів США більше ніж 420 авіа�
компаніям країни за перерву у діяльності через події 11 ве�
ресня.

2. Авіаційне страхування. Уряд надав страхування в
розмірі 100 млн доларів США у формі премій.

Крім того, у грудні 2002 року створили спеціальну про�
граму Федеральної Авіаційної Установи (ФАУ), яка була
відповідальна перед третіми особами, займалась страху�
ванням літаків, пасажирів та членів екіпажів, пов'язаним
із воєнними ризиками. Всі авіаперевізники могли придба�
ти страхове покриття через ФАУ, захистивши себе від воє�
нних ризиків в найповнішому обсязі. Премія при цьому
складала біля 20 центів з пасажира, а це менше, ніж спла�
чує комерційний ринок. Програма ФАУ успішно діяла до
2010 року;

3. Оподаткування. Авіакомпанії могли поступово спла�
чувати відповідні податки до моменту визначення розміру
збитків, понесених ними через ті чи інші непередбачувані
ситуації.

4. Виплати компенсацій жертвам. Фонд виплати компен�
сацій жертвам події 11 вересня був створений 09 вересня
наступного року. Він називався September 11th Victim
Compensation Fund of 2001.

Біля 7 400 осіб, потерпілих того дня, подали позови до
Фонду 2001. Біля 2 960 позовів за неправомірну смерть, біля
4 430 позовів — за тілесні ушкодження. Із них біля 5 560
осіб отримали відшкодування, розміри якого коливались від
мінімальної суми в 500 доларів США до максимальної суми
8 597 732 доларів США. Разом 5 560 потерпілим сплатили
більше ніж 7 млрд доларів США. Біля сотні позовів подали
до Федерального суду США Південного Округу Нью�Йор�
ка. Суддя Алвін Хеллерстейн (Alvin K. Hellerstein) розгля�
нув ці позови та призначив медіатора для упрощення про�
цедури врегулювання нанесеної шкоди. Врегулювали 92 по�
зови. Три позови не були врегульовані, тому що позивачі
вимагали розкрити засекречені документи.

5. Створення безпеки повітряного транспортування.
Конгресом була підтримана пропозиція Президента, у якій
пропонувалось витратити 3 мільярди доларів США на роз�
виток заходів безпеки авіакомпаній для того, щоб віднови�
ти суспільну довіру до сучасної галузі авіації [15].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, можна виділити базові принципи розвит�
ку і покращення наявної системи державного регулювання
авіаційної галузі для забезпечення послідовного вдоскона�
лення сфери авіаційних перевезень.

1. Групування і зведення функціональних одиниць ме�
ханізму в одну цілісну державну структуру, поєднання усіх
функціональних вертикалей в авіаційних структурах Украї�
ни є напрямами вдосконалення системи підконтрольної ек�
сплуатації повітряних суден.

2. Підвищення ролі активних складових за допомогою
корпоратизації інвестиційного капіталу як приватної, так і
державної складових, державне гарантування приватних
інвестицій є способом покращення механізмів стимуляції
розвитку авіації.

3. Використання корпоративних принципів експлуатації
однієї авіалінії кількома авіакомпаніями, що організується
за допомогою відповідного метода, а також зростання чар�

терних рейсів інших перевізників по визначених маршрутах
є методом покращення та вдосконалення консервативної
моделі призначеного перевізника. Також можливо встано�
вити принцип вільного ціноутворення стосовно квитків на
такі рейси.

Також важливим є питання розвитку механізму держав�
ного ліцензування авіаційної діяльності: ліквідація прин�
ципів контролю потенціальних можливостей виконання
видів ліцензійної діяльності; використання комерційних
принципів закупівлі ліцензії, вартість якої суттєво зросте.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах світової інтеграції та глобалізації кожна

країна намагається отримати вагомі переваги в конку�
рентній боротьбі. Збільшення обсягів знань та інформації
про особливості регіонів сприяє нарощуванню ролі клас�
терів, за допомогою яких економіка будь�якої країни буде
здатна на відповідному рівні витримувати тиск з боку кон�
курентів. На сьогодні кластерна теорія формування кон�
курентних переваг є надзвичайно популярною в різнома�
нітних сферах економіки та галузях промисловості.

Як свідчить світова практика, енергетичний комп�
лекс має досить високий потенціал кластеризації. Ство�
рення ефективних промислових кластерів у країні не�
можливе без розвитку інфраструктурних галузей, а
саме: паливно�енергетичного сектора, транспортної
мережі, житлово�комунального комплексу та інших. За�
безпечення підвищення ефективності зазначених галу�
зей можливе за рахунок їх кооперації на базі саме енер�
гетичного кластера, оскільки їх види діяльності взаємо�
залежні та взаємопов'язані.

Отже, для підвищення ефективності управління па�
ливно�енергетичного сектора економіки в Україні до�
цільно розглянути можливості створення, а також, влас�
не, сформувати низку регіональних енергетичних клас�
терів, забезпечити ефективне партнерство та стратегічні
альянси між підприємствами цієї галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Основи теорії кластеризації були закладені в кінці

ХІХ століття А. Маршалом, а термін "кластер" було вве�
дено М. Портером в 80�х роках ХХ століття. На думку
науковця, кластер — це нова форма організації взаємо�
відносин, яка представлена у виглядів мережі незалеж�
них виробничих та сервісних підприємств, включаючи
постачальників, творців технологій та ноу�хау (універ�
ситети, інжинірингові компанії, науково�дослідні інсти�
тути) та споживачі, які взаємодіють один з одним в рам�
ках єдиного ланцюга створення вартості [4]. Починаю�
чи з середини 90�х років, дослідження, присвячені ана�
лізу кластерів конкурентоспроможності, почали широ�
ко використовуватися науковим співтовариством, зок�
рема в рамках ЄС та ОЕСР. Методи кластерного аналі�
зу постійно вдосконалювалися. В одній з останніх робіт,
присвячених комплексному дослідженню фінських кла�
стерів та опублікованої в кінці 2001 року, при описі
структури кластерів автори перейшли від експертних
оцінок та аналізу кейсів до використання таблиць "вит�
рати — випуск", значно покращилися методи прогно�
зування абсолютних показників, більш детально розг�
лянуті глобальні тенденції у різних секторах.

 Серед вітчизняних науковців великий внесок у вив�
чення проблеми кластеризації зробив С. Соколенко. В
його монографії "Кластери в глобальній економіці" було
досліджено комплексні проблеми формування та функ�
ціонування мережевих виробничих систем�кластерів у

УДК 351.824.11

Т. І. Биркович,
докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ

КЛАСТЕРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

У статті проаналізовано міжнародний досвід формування енергетичних кластерів та можливість його

використання у регіонах України.

The article is about international experience of formation of energy clusters and possibilities to use it in

Ukrainian regions.

контексті сучасних теорій економічного розвитку, про�
аналізовано варіанти формування кластерів у ряді країн
[6]. У країнах ЄС реалізується багато проектів, які спря�
мовані на розвиток кластерної політики. Хочемо відміти�
ти Європейську кластерну обсерваторію, яка займаєть�
ся виявленням кластері в Європі та їх аналізом [3].

В Україні питання формування енергетичних клас�
терів досліджене недостатньо. Існує ряд наукових
праць, присвячених окремим аспектам розвитку енер�
гетичних кластерів в Україні, зокрема В. Чередник дос�
ліджує формування та перспективи розвитку кластера
енергетичного машинобудування в Харківській області
[9], розглядаються можливості формування теплоенер�
гетичного кластера в Запорізькій області [7] та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даного дослідження є вивчення міжна�

родного досвіду формування енергетичних кластерів та
можливостей його використання в регіонах України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід свідчить, що застосування західними країна�

ми кластерної моделі розвитку сприяє формуванню нової
світової економіки на основі новітніх знань та технологій:

— шотландська модель — існування більш крупних ком�
паній (іноді іноземного походження), які формують ядро
кластера, навколо якого об'єднуються невеликі фірми;

— італійська модель — велика кількість маленьких
фірм, які об'єднані в різні асоціації для підвищення кон�
курентоспроможності. Модель можна застосовувати
для продукції невисокого технологічного рівня з вели�
ким ступенем диференціації та коливань попиту;

— японська модель — формування навколо фірми�
лідера з масштабним виробництвом інтегруючої маси
постачальників на різних стадіях збутового ланцюга.
Дана модель може застосовуватися для виробників тех�
нологічно складної продукції;

— північноамериканська модель відрізняється кон�
куренцією між підприємствами та може застосовувати�
ся, якщо виробничий процес не розрахований на нала�
годжування тісних зв'язків. За рахунок конкуренції між
постачальниками в кластері, а також за рахунок масо�
вого виробництва у головної фірми досягається низька
собівартість кінцевого продукту;

— індійсько�китайська модель — ключову роль
відіграє держава. Основний акцент робиться на за�
рубіжні інвестиції, адже вони приносять сучасні техно�
логії і дають можливість виходу на світові ринки;

— фінська модель — високий рівень інновацій, який
підтримується потужним сектором наукових дослі�
джень та розробок, а також розвиненою системою ос�
віти. Для неї характерна інтернаціоналізація бізнесу.
Найбільшою мірою така модель може застосовувати в
невеликих країнах, відносно дефіцитних за природни�
ми ресурсами та орієнтованими на експорт [5].
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Треба відмітити, що в енергетиці існують різні види
кластерів. У великій енергетиці "традиційні" типи клас�
терів формуються навколо "кореневого бізнесу", який
представлено найбільш крупними та конкурентоспро�
можними компаніями, які експортують енергію та по�
слуги за межі регіону. В малій енергетиці розвиток от�
римують сітьові форми взаємодії науково�виробничих
фірм, які забезпечують потреби муніципальної енерге�
тики, окремих споживачів.

Корисним, на нашу думку, є вивчення зарубіжного
досвіду функціонування подібних кластерів. Як при�
клад, можемо навести діючі енергетичні кластери у ве�
дучих зарубіжних країнах.

У Фінляндії в кінці 1990�х років було сформовано
енергетичний кластер, який об'єднав газохімічні, елек�
троенергетичні, інжинірингові та енергомашинобудівні
компанії. Основною причиною утворення кластера була
недостатність власних енергоресурсів, що викликало
підвищений попит на енергоефективні технології.
Досвід Фінляндії свідчить, що, якщо проблема енерго�
збереження усвідомлюється як найважливіша та почи�
нає стосуватися всього соціально�економічного життя
країни, то її вирішення набуває комплексного та сис�
темного характеру. На сьогодні фіни експортують елек�
троенергію на скандинавський оптовий ринок, експор�
тують енергетичне обладнання для малої енергетика та
енергозберігаючих технологій, експортують інжинірин�
гові послуги. Енергетична політика спрямована на роз�
виток своїх енерготехнологій. Зокрема, основним ар�
гументом уряду щодо відмови від проекту проведення
кабелю по дну Балтійського моря для передавання
енергії з Росії було те, що надлишок електроенергії зро�
бить не затребуваним розвиток власної енергетики.

У Франції в кінці ХХ століття для розвитку енерге�
тичної галузі було вирішено створити кластери декіль�
кох рівнів — світового, національного, регіонального.
Всього в результаті проведеного тендера було сформо�
вано 71 кластер. Критеріями їх відбору була наявність у
складі виробників продукції, дослідних підрозділів,
організацій фундаментальної науки. Кластери, які спря�
мовані на розвиток енергетики, у Франції мають статус
регіонального масштабу. В основному вони діють в сфері
відновлювальних джерел енергії та в атомній енергетиці.
Основною преференцією для учасників французьких
кластерів є пільговий режим оподаткування для них [7].

Ще одним з успішних прикладів кластерізації є Ка�
захстан, де вдалося створити декілька паливно�енерге�
тичних кластерів, зокрема Павлодар�Екібастузський
ПЕК. На його території зосереджено найкрупніші енер�
го� та електровиробничі потужності, розміщено крупні
родовища вугілля [7].

У Росії найбільш успішно відбувається формування
енергетичних кластерів у Республіці Татарстан та в Си�
біру. До складу енергетичного кластера Татарстану,
який було сформовано під безпосереднім контролем
Президента республіки, входять суб'єкти комунальної
енергетики, виробники енергетичного обладнання та
комплектуючих до нього, а також Казанський держав�
ний енергетичний університет.

Для прискорення розвитку цього кластера уряд рес�
публіки здійснив інституційні та інфраструктурні пере�
творення в галузі комунальної енергетики. Були також
здійсненні заходи з посилення самостійності ремонтних
та сервісних організацій, більш широкого залучення се�
реднього та малого бізнесу. Рішення, які приймаються
в Татарстані, свідчать про те, що на питання розвитку
енергетики дивляться широко, в її взаємозв'язку з роз�
витком енергетичного машино� та приборобудування,
підготовкою кадрів, розвитком науково�дослідної та
проектно�конструкторської бази. І в кожній з названих
сфер енергетичного комплексу перед бізнесом та інжи�
ніринговими компаніями відкриваються великі можли�
вості та постають нові завдання.

У Татарстані енергетичний кластер формується як по�

слідовна реалізації логіки реформування енергетики. Роз�
виток енергокластера передбачає, що енергетика з інфрас�
труктурної складової промисловості та комунального гос�
подарства перетворюється в виробництво, яке експортує
свою продукцію за межі Татарстану. І мова йде не тільки
про постачання електроенергії на енергетичну біржу, оп�
товий ринок електроенергії. Вже сьогодні енергокластер
включає в себе, крім підприємств генерації та транспорту�
вання енергії, підприємства, які здійснюють послуги в об�
ласті інжинірингу, енергосервісу, енергетичного машино�
та приборобудування, освітні заклади різного рівня.

На сьогодні модель енергокластера в Татарстані виг�
лядає наступним чином. Кластероутворюючими є підприє�
мства, які здійснюють генерацію електроенергії, частина
з них орієнтована на оптовий ринок, як, наприклад, Уру�
синська ГРЕС та Нижньокамська ГЕС, частина — на
внутрішній, як, наприклад, Казанські ТЕЦ; частина — опе�
рує збалансованим портфелем енергопостачання. Крім
цього, розвиваються генеруючі компанії, які є у власності
та управляються об'єктами малої енергетики, з сукупною
встановленою потужністю, яку можна порівняти з круп�
ними електростанціями. Навколо них формується потуж�
на сукупність підприємств�виробників енергетичного об�
ладнання, сукупність компаній, які надають послуги в
сфері доставки енергії споживачам, енергосервісні та
інжинірингові компанії та науково�освітні центри [8].

Треба зазначити, що в Росії було прийнято Закон №
315�ФЗ від 01.12.2007 року "Про саморегулюючі органі�
зації" та Закон № 250�ФЗ від 04.11.2007 року "Про вне�
сення змін до окремих законодавчих актів Російської Фе�
дерації в зв'язку з здійсненням заходів з реформування
Єдиної енергетичної системи Росії", які надали новий
імпульс розвитку російського електроенергетичного ком�
плексу, а також сприяють формуванню енергетичних кла�
стерів. Взаємодія саморегулюючих організацій є головним
механізмом кластерів, який дозволяє регулювати ділову
активність приватних енергобудівельних копаній, вироб�
ників високоякісної вітчизняної енергетичної продукції та
технологій, інжинірингових та проектних організацій,
розвитку малої (автономної) енергетики.

Також хочемо звернути увагу, що в сучасному світі
посилюється увага до використання відновлювальних
джерел енергії (ВДЕ). Дана галузь не є винятком щодо
формування кластерів, оскільки ця сфера має інновацій�
ну спрямованість та здатна стати локомотивом інновацій�
них процесів в регіонах будь�якої країни. Одним з
найбільш відомих у сфері ВДЕ є кластер Верхньої Австрії
(Oekoenergie�Cluster (OEC)) [2]. Основною метою даного
кластера є підтримка підприємств, що працюють в сфері
відновлювальної енергетики та енергоефективності, сти�
мулювання інновацій та підвищення конкурентоспромож�
ності даних підприємств шляхом інвестицій у розвиток
виробництва та експлуатації екологічно чистої енергії. На
сьогодні до цього кластера входить більше ніж 150 ком�
паній�партнерів, частина яких працює в сфері ВДЕ, а час�
тина в сфері енергоефективності. В організаційній струк�
турі кластера визначне місце займає координуюча орган�
ізація, яка надає послуги, які сприяють підвищенню кон�
курентоспроможності, зокрема в сферах:

— інформації та комунікації (забезпечує розпов�
сюдження інформації в середині кластера та за його
межами);

— розвитку людських ресурсів (організує проведен�
ня різноманітних тренінгів, освітні проекти, підвищен�
ня кваліфікації персоналу членів кластерів);

— кооперації та розвитку технологій (ініціює та
підтримує регіональні, національні та міжнародні проек�
ти співробітництва компаній, які входять до кластера,
технологічних інститутів та інших учасників кластерів);

— досліджень та розробок (ініціює та підтримує
дослідницькі проекти компаній кластеру при сприянні
уряду Верхньої Австрії);

— експорту (підтримує міжнародну діяльність ком�
паній кластеру);
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— маркетингу (готує інформаційні матеріали та пуб�
лікації про "зелену" енергію та енергоефективність,
здійснює інформаційне забезпечення та консультування
з питань укладання контрактів енергопостачання тощо).

Зазначений кластер дозволив досягти значних
успіхів у розвитку ВДЕ в країні. На сьогодні більше 30%
валового споживання енергії покривається за рахунок
ВДЕ [1]. До 2030 року Верхня Австрія за рахунок ВДЕ
планує покривати 100% споживання енергії. На сьогодні
масштаби використання ВДЕ в регіоні можна оцінити
на основі таких даних: 1000000 квадратних метрів тер�
мальних сонячних колекторів, 35000 станцій для спалю�
вання дерев'яних пелет, 270 енергомереж, які працюють
на біопаливі, 30000 насосів, які працюють на тепловій
енергії; 23 вітряних установки; 75 біогазових установок;
580 малих гідроелектростанцій; 12 нових біореакторів.

Найбільш активно в регіоні розвивається сонячна та
біоенергетика. Такому розвитку галузі в регіоні сприяє
ініціатива регіонального уряду, який здійснює значні вкла�
дення через підтримку кластера. Важливу роль відіграє
позиція місцевого населення, які активно використовують
джерела сонячної та біоенергії у власних будинках.

Треба відмітити, що протягом останніх 20�ти років
обладнання українських гідро� та теплоелектростанцій
практично не оновлювалися. Більша частина обладнання
електростанцій об'єднаної енергетичної системи відпра�
цювали розрахункові 100 тис. годин та перевищила межу
граничного ресурсу 170 тис. год. Сучасний стан ТЕС є кри�
тичним, оскільки обладнання, що було впроваджено а ек�
сплуатацію в 60—70 роках ХХ століття, відпрацювало ре�
сурс, фізично та морально застаріло. Висока ціна за енер�
гію на ТЕС порівняно з вартістю енергії АЕС пояснюєть�
ся високою вартістю палива, частка якого в собівартості
електроенергії досягає 70—75%. Це робить українські ТЕС
неконкурентоспроможними порівняно з іншими компан�
іями, які виробляють електроенергію (ГЕС, АЕС).

Значне зношення обладнання характерно для секто�
ра передавання та розподілу електроенергії. Це стосуєть�
ся лінії електропередач, трансформаторів, вимикачів та
іншої комунікаційної апаратури, систем контролю та які�
стю та обліку електроенергії, систем перетворення енергії
та її постачання до працюючого обладнання. Зношуваність
обладнання призводить не тільки до виникнення великих
втрат електроенергії під час її передавання, але й до знач�
ного її перевикористання на одиницю виробленої про�
дукції під час споживання електроенергії. Показники існу�
ючої на сьогодні в Україні енергомісткості виробництва
свідчать про надвисокий рівень втрат електричної енергії,
низьку ефективність функціонування енергетики та недо�
статнє використанні енергозберігаючих технологій, що
зумовлює необхідність пошуку ефективних шляхів опти�
мізації та раціоналізації споживання енергоресурсів [7].

Перед Україною на сьогодні стоїть завдання рекон�
струкції не тільки окремих регіональних енергетичних
господарств, але й енергетичних мереж, генеруючих
потужностей, трансформаторного, комутуючого об�
ладнання, що є настільки масштабним, що жодне під�
приємство власними силами не здатне його виконати. В
зв'язку з цим необхідно розробляти комплексні регіо�
нальні програми підвищення енергетичної ефективності
регіону, спрямовані на зниження енерговитратності, мо�
дернізацію житлово�комунального господарства та
впровадження енергозберігаючих технологій на про�
мислових підприємствах.

Отже, метою створення регіональних енергетичних
кластерів має бути розвиток енергетики та пов'язаних
з нею галузей регіону через стимулювання групи
підприємств, які взаємодіють з енергопідприємствами,
до реалізації з ними політики енергозбереження та ско�
рочення на цій основі собівартості продукції та послуг.

На нашу думку, енергетичний кластер повинен
включати три складові, зокрема:

— ресурсний кластер — сукупність джерел енерго�
ресурсів (електроенергії, тепла, вугілля, газу, об'єкти

імпорту тощо) усіх типів, які розміщені на суміжних те�
риторіях;

— споживчий кластер, тобто сукупність споживачів
енергоресурсів (електроенергії, тепла, вугілля, газу,
об'єкти експорту тощо), які розміщенні на суміжних
територіях та поєднані інфраструктурними зв'язками,
що дозволяють передавати енергоносії між окремими
споживачами в складі кластера без жодних обмежень;

— інфраструктурний кластер, який являє собою су�
купність об'єктів, що забезпечують передачу між спо�
живчим та ресурсним кластерами. Він має в своєму
складі електромережеве обладнання, об'єкти трубопро�
відного та залізничного транспорту.

Основним інструментом досягнення загальної мети
побудови регіонального енергетичного кластера повин�
на стати розробка та здійснення комплексної політики
енергозбереження на підприємствах галузей, які вхо�
дять до кластеру. Це передбачає включення в інвес�
тиційні програми таких підприємств складової, що спря�
мована на розробка та впровадження ресурсозберіга�
ючих та енергозберігаючих технологій.

Зрозуміло, що такий підхід вимагає переосмислен�
ня принципів державної регіональної, енергетичної,
екологічної, промислової політики, політики в сфері
науки та освіти та інших.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, створення в регіонах кластерів на базі
підприємств електроенергетики та низки інших галузей
дозволить отримати наступні переваги:

— підвищення конкурентоспроможності учасників
кластера за рахунок впровадження комплексного підхо�
ду до енергозбереження, скороченню втрат енергоре�
сурсів і, відповідно, підвищення на цій основі конкурен�
тоспроможності регіонів та країни в цілому;

— забезпечення міжгалузевої кооперації та узго�
дженості;

— підтримка інтересів усіх учасників, зокрема при взає�
модії з регіональними та державними органами влади.

Отримання зазначених переваг може бути забезпе�
чено, головним чином, за рахунок партнерства по впро�
вадженню програм енергозбереження та скорочення
втрат енергоресурсів, а також комплексного управлін�
ня розглянутими секторами економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в Україні при підготовці керівних кадрів

в галузі знань "державне управління" необхідно визна�
чити компетенції, які повинен мати випускник у відпо�
відності до Державного стандарту вищої освіти, який
встановлює перелік кваліфікацій та вимоги до освітньо�
кваліфікаційних рівнів вищої освіти, що в цілому визна�
чає вимоги до професійної підготовки фахівців з ура�
хуванням суспільного поділу праці.

Основною метою впровадження магістерської на�
вчальної програми зі спеціальності "Державне управлін�
ня у сфері охорони здоров'я" є підготовка нової гене�
рації та перепідготовка фахівців для органів державно�
го управління, місцевого самоврядування, галузі охо�
рони здоров'я, які сприяли б підвищенню ефективності
державної політики і державного управління, спрямо�
ваних на вирішення проблем у сфері охорони здоров'я.
В Національній академії розроблена освітньо�профе�
сійна програма підготовки магістра за спеціальністю "
Державне управління у сфері охорони здоров'я" напря�
му підготовки "Державне управління" (розробники:
О.Ю. Оболенський, І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло,
О.І. Мартинюк, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова, Н.Д. Соло�
ненко, В.М. Сороко, М.О. Присенко) [1].

Таким чином, підготовка керівних кадрів за спе�
ціальністю "Державне управління у сфері охорони здо�
ров'я" вимагає визначення ключових компетенцій — як
загальних, що стосуються державного управління, так
і специфічних, притаманних сфері охорони здоров'я.

Таким чином, наведені дані свідчать, що на сьогодні
перед наукою "Державного управління", в тому числі
"Державного управління у сфері охорони здоров'я", по�
стає необхідність у новій освітній парадигмі, яка дозво�
лить сформувати фахівців з відповідним рівнем готов�
ності до професійної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз робіт, присвячених вивченню проблеми які�

сної підготовки кадрів нової генерації, показав, що важ�
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ливою є проблема розробки стандартів формування
компетенцій при підготовці державних службовців у
галузі управління громадського здоров'я при прийнятті
компетентних рішень у процесі реформування галузі
охорони здоров'я [2].

С. Майборода та Я. Радиш визначили основні скла�
дові концептуальної моделі сучасного керівника систе�
ми державного управління охороною здоров'я в єдино�
му медичному просторі України: професіоналізм, управ�
лінська відповідальність, культура управлінської діяль�
ності, особистісні якості керівника, тобто здатність ке�
рувати самим собою, психологічна готовність до вико�
нання управлінської діяльності та визнання загально�
людських цінностей [3].

Концептуальну професійну модель сучасного спе�
ціаліста з державного управління охороною здоров'я
України пропонує професор Я.Ф. Радиш, яка, на його
думку, визначає державні та галузеві кваліфікаційні ви�
моги до менеджера охорони здоров'я. Основні принци�
пи підбору управлінських кадрів для охорони здоров'я
визначені наступні [4, с. 196—197].

1. Професіографічний аналіз діяльності кандидатів
на управлінську посаду.

2. Цілеспрямоване вивчення кандидата шляхом ан�
кетування.

3. Аналіз якостей особистості та професіоналізму
на основі характеристик членів колективу, де раніше
працював претендент.

4. Випробування кандидата на управлінську посаду.
Цей принцип може бути реалізований у два етапи.

Перший етап — вирішення ситуаційних управлінсь�
ких завдань.

Другий етап — виконання обов'язків у ході випро�
бування.

5. Психологічна оцінка особистості кандидата.
До сучасних вимог щодо формування професійної

кваліфікації управлінця незалежно від галузі суспіль�
ної діяльності належать такі: стратегічна компе�
тентність (глобальне та системне мислення, здатність
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передбачення та вирішення проблеми, а також безпека
стосунків у колективі), соціальна компетентність
(вміння працювати в міжнародній команді, здатність
мотивувати та переконувати, здатність до навчання та
інновацій, здатність до врегулювання конфліктів), фун�
кціональна компетентність (здатність приймати рішен�
ня; ініціатива; уміння, знання та навички, пов'язані з
професійною діяльністю; гнучкість та витривалість у
роботі), управлінська компетентність (організаційні
здібності, відповідальність, сила переконання, автори�
тет та поведінка керівника), професійна компетентність
(вища освіта, досвід лінійної та штабної роботи, робота
в більшості функціональних напрямів, зарубіжний
досвід роботи, знання щонайменше двох іноземних мов)
[5, с. 411].

Т. Курило зазначає, що керівник майбутнього — це
конструктор, стратег, політик, лідер і провідник змін,
який забезпечує стратегічне спрямування організації.
Він повинен бути гнучким, добре освіченим, з систем�
ним мисленням, володіти професійними знаннями, умі�
ти управляти ресурсами, орієнтуватися на результати,
бути готовим до безперервної освіти і саморозвитку,
володіти комунікативними навиками, уміти мислити си�
стемно й аналітично [6].

Отже, представлені в науковій літературі дані під�
тверджують, що підготовка сучасних керівних кадрів
для системи охорони здоров'я має бути зорієнтована на
здобуття ними ключових компетенцій (знань, умінь і
навичок менеджерів майбутнього).

НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз літературних джерел з формування компе�

тенцій та засад реалізації компетентісного підходу по�
казує, що недостатньо дослідженими є визначення клю�
чових компетенцій та особливості їх формування при
підготовці керівних кадрів, зокрема в системі охорони
здоров'я України.

Саме тому метою цієї статті є аналіз умов й засад
реалізації та розвитку ключових компетенцій при підго�
товці керівних кадрів для системи охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом значна увага в підготовці державних

службовців приділяється формуванню посадових компе�
тенцій. Але аналіз відповідних нормативно�правових до�
кументів показав, що формування ключових компетенцій
державних службовців недостатньо визначено. Так,
відповідно до наказу Національного агентства України з
питань державної служби (Нацдержслужби України) від
16 травня 2012 року № 92 "Про затвердження Порядку
визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог
до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності)
та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб,
які претендують на зайняття посад державної служби
груп II, III, IV і V", зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України 31 травня 2012 року за № 873/21185 та на�
казу Нацдержслужби України від 16 травня 2012 року
№ 91 "Про затвердження Типового профілю професій�
ної компетентності посади керівника апарату та мінімаль�
них вимог до рівня професійної компетентності осіб, які
претендують на зайняття цієї посади", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року за №
872/21184, з метою надання методично�консультативної
допомоги щодо реалізації вимог статті 8 та статті 16 За�
кону України від 17 листопада 2011 року № 4050�VI "Про
державну службу" розроблені Методичні рекомендації
з визначення профілів професійної компетентності по�
сад державної служби у державних органах, органах вла�
ди Автономної Республіки Крим або їх апараті (Мето�
дичні рекомендації), які визначають порядок, принципи
розроблення і затвердження профілів професійної ком�
петентності посад державної служби у державному
органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх
апараті [7; 8].

Разом з тим, профілі професійної компетентності
посад державної служби у державних органах є базис�
ними для розроблення посадових інструкцій для цих
посад, які визначають та закріплюють перелік конкрет�
них прав, обов'язків, повноважень та відповідальності,
забезпечують належні умови для ефективної роботи
державних службовців. У Методичних рекомендаціях
показано, що загальними вимогами до розроблення у
державних органах профілів професійної компетент�
ності посад державної служби є такі [9]:

— застосування єдиних критеріїв формування та
оцінювання вимог до рівня професійної компетентності
осіб, які претендують на зайняття вакантних посад дер�
жавної служби;

— відповідність завданням і функціям, покладеним
на конкретний структурний підрозділ державного орга�
ну згідно з положенням про цей структурний підрозділ
та посадовими обов'язками, покладеними на державно�
го службовця згідно з посадовою інструкцією.

Крім того, важливими складовими компетенція ми
вважають:

— орієнтир на перспективні та інноваційні завдання
державної служби;

— неупереджене ставлення до професійних та со�
ціально�трудових інтересів державних службовців.

Методичні рекомендації розкривають низку
термінів, що конкретизують підходи до розуміння про�
фесійної компетенції нашого дослідження, а саме [9]:

— знання — результат процесу діяльності пізнан�
ня, перевірене суспільною практикою і логічно упоряд�
коване відображення її у свідомості людини. Знання —
категорія, яка відбиває зв'язок між пізнавальною і прак�
тичною діяльністю людини. Знання виявляються в сис�
темі понять, суджень, уявлень тощо, яка має певний
обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки за
умови їх виявлення у вигляді умінь виконувати відпо�
відні розумові або фізичні дії;

— навичка — дії, що завдяки численним повторен�
ням виконуються автоматично і без свідомого контро�
лю під час певної діяльності;

— уміння — здатність людини виконувати певні дії
під час тієї чи іншої діяльності на основі відповідних
знань. Уміння поділяються на предметно�практичні,
предметно�розумові, знаково�практичні та знаково�
розумові;

— профіль професійної компетентності посади дер�
жавної служби — комплексна характеристика посади
державної служби, що містить визначення змісту вико�
нуваної за посадою роботи та перелік спеціальних
знань, умінь і навичок, необхідних державному служ�
бовцю для виконання посадових обов'язків;

— рівень професійної компетентності особи — ха�
рактеристика особи, що визначається її освітньо�ква�
ліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем волод�
іння спеціальними знаннями, уміннями та навичками;

— ключові вимоги до рівня професійної компетент�
ності осіб — знання, уміння і навички, якими повинен
володіти державний службовець для результативної
роботи, що підтримують цінності та призначення дер�
жавного органу, його місію.

Слід перманентно підвищувати рівень професійної
компетентності державного службовця у формі про�
фесійних програм, спеціальних курсів, тематичних сем�
інарів, тренінгів, стажування, в інших формах за проце�
дурою, визначеною цим Порядком, та шляхом навчан�
ня, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищен�
ня кваліфікації у відповідних вищих навчальних закла�
дах згідно із законодавством [10].

Характерно, що необхідність підвищення рівня про�
фесійної компетентності державного службовця виз�
начається безпосереднім керівником та службою пер�
соналу державного органу за результатами щорічного
оцінювання службової діяльності, що наближає зміст
навчання до реальних потреб державної служби.
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Нацдержслужба України та державні органи у ме�
жах повноважень здійснюють координацію підвищен�
ня рівня професійної компетентності державних служ�
бовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації така координація здійснюється ра�
зом з Національною академією державного управління
при Президентові України (далі — Національна акаде�
мія).

Відповідно до нового змісту Закону "Про державну
службу", підготовка державних службовців — здобут�
тя освіти освітньо�кваліфікаційного рівня спеціаліста
або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторан�
турі, інших навчальних закладах або наукових устано�
вах за спеціальностями, спрямованими на проваджен�
ня професійної діяльності на державній службі.

Удосконалення знань відбувається шляхом пере�
підготовки державних службовців, що включає отри�
мання кваліфікації у галузі знань "державне управлін�
ня" на основі здобутого раніше освітньо�кваліфікацій�
ного рівня та набутого практичного досвіду.

Підготовка магістрів у галузі знань "державне уп�
равління" передбачає здобуття поглиблених знань з ак�
туальних питань державного управління і здійснюєть�
ся за освітньо�професійними програмами, розроблени�
ми на основі професійно�кваліфікаційних характерис�
тик посад державних службовців, стандартів освіти.

Освітньо�професійні програми розробляються ви�
щими навчальними закладами IV рівня акредитації
згідно з вимогами освітньо�професійних програм, стан�
дартів освіти і затверджуються Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України за погодженням з Нац�
держслужбою України [10].

Одним із важливих напрямів підготовки державних
службовців є підготовка фахівців зі спеціальності "Дер�
жавне управління у сфері охорони здоров'я", здійс�
нюється в Національній академії на основі освітньо�про�
фесійної програми підготовки магістра за спеціальністю
"Державне управління у сфері охорони здоров'я" напря�
му підготовки "Державне управління".

У дисертаційному дослідженні І. В. Рожкової роз�
роблено компетентнісно орієнтовану систему підготов�
ки керівників регіонального управління щодо ефектив�
ної реалізації державної політики у сфері охорони гро�
мадського здоров'я на основі інноваційної навчальної
програми за спеціальністю 18.150105 "Державне управ�
ління у сфері охорони здоров'я" з кваліфікацією магі�
стра напряму підготовки 1501 "Державне управління"
[11].

Порівняння процесу підготовки державних служ�
бовців в Україні з тим, як це відбувається в інших краї�
нах, дозволяє визначити здобутки, недоліки методу
компетентнісного підходу, що запроваджується в Ук�
раїні. Так, в Російській Федерації (РФ) затверджені на�
казом Міністерства освіти і науки РФ 15 лютого 2010
року за № 123 Федеральний державний освітній стан�
дарт вищої професійної освіти за напрямом підготовки
081100 "Державне та муніципальне управління" (квалі�
фікація (ступінь) — "магістр") та наказом від 22 грудня
2009 року за № 800 Федеральний державний освітній
стандарт вищої професійної освіти за напрямом підго�
товки 060400 "Охорона громадського здоров'я" (квалі�
фікація (ступінь) — "магістр"), які представляють су�
купність вимог, обов'язкових при реалізації основних
освітніх програм магістратури за цими напрямами підго�
товки [12; 13].

Ці освітні стандарти спрямовані на удосконалення
роботи з розвитку технологій реалізації освітніх про�
грам, орієнтованих на гарантії якості підготовки фа�
хівців на основі створення механізмів ефективного фор�
мування у студентів компетенцій, необхідних у про�
фесійній діяльності. В цьому контексті вважається, що
компетенція — здатність застосовувати знання, уміння
й особистісні якості для успішної діяльності в певній
галузі.

Сферою професійної діяльності магістрів з напря�
му підготовки "Охорона громадського здоров'я" в РФ
визначені політика в галузі охорони здоров'я, економі�
ка здоров'я, соціологія і психологія здоров'я, держав�
не управління системою охорони здоров'я і забезпечен�
ня здоров'я населення.

Сфера професійної діяльності магістрів з напряму
підготовки "Державне та муніципальне управління" РФ
включає: державне управління; муніципальне управлін�
ня та місцеве самоврядування; управління в державних
і муніципальних установах; управління в соціальній
сфері; управління в некомерційних організаціях; управ�
ління в інших організаціях, на посадах зі зв'язків з дер�
жавними органами і громадянами.

Також Федеральні державні освітні стандарти вищої
професійної освіти передбачають певні вимоги до ре�
зультатів засвоєння основних освітніх програм магіст�
ратури та включають перелік компетенцій, які повинен
мати випускник (магістр).

Наведені дані, на нашу думку, дозволяють зроби�
ти висновок, що в Україні можна запозичити досвід
системи підготовки і перепідготовки кадрів інших
країн. Так, в Японії, в якій сформовані три основні
аспекти, серед яких професійним є управлінський —
набуття працівниками знань і навичок, що необхідні
для успішного функціонування виробництва і про�
цвітання установи та організації. Такий підхід обо�
в'язково включає особистісний аспект — самоутвер�
дження і самореалізація працівника в результаті про�
фесійного розвитку та успіхів у кар'єрі та соціальний
— соціалізація особистості й збільшення її вкладу у
розвиток суспільства. В цілому, аналіз основних тен�
денцій, що сформувався у світі в практиці навчання,
показує, що проектування освіти кадрів управління
відбувається на гуманістичних засадах та на основі
рефлексивно�акмеологічного підходу. Відбувається
перехід до особистісної орієнтації та гуманістичних
цінностей в освіті, перехід від педагогіки впливу до
педагогіки співробітництва, від традиційних методів
навчання до активно�ігрових, психотехнічних, від
предметного навчання до розгалуженої системи
освітніх послуг [14, с. 368—371].

В Україні реформи освітнього процесу передба�
чається оформити шляхом прийняття нового закону
"Про національну систему кваліфікацій" та підзаконних
нормативно�правових актів. Зокрема, важливим норма�
тивно�правовим актом з актуальних питань, що висвіт�
лені в цьому дослідженні є постанова Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Національної рамки ква�
ліфікацій України" від 23 листопада 2011 року № 1341,
підготовлену на виконання Національного плану дій на
2011 року щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, кон�
курентоспроможна економіка, ефективна держава" [15;
16].

"Національна рамка кваліфікацій" покликана стати
основою для розроблення і модернізації цілої низки
документів, що визначатимуть розвиток і якість украї�
нської освіти у відповідності до вимог сучасної еконо�
міки та європейських стандартів із забезпечення якості,
а також має забезпечити можливість реалізації систем�
них реформ у суспільстві. Для підготовки фахівців з дер�
жавного управління у сфері охорони здоров'я важли�
вим є те, що Національна рамка кваліфікацій впровад�
жується з метою:

— введення європейських стандартів та принципів
забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку
праці до компетентностей фахівців;

— забезпечення гармонізації норм законодавства у
сфері освіти та соціально�трудових відносин;

— сприяння національному і міжнародному визнан�
ню кваліфікацій, здобутих в Україні;

— налагодження ефективної взаємодії сфери
освітніх послуг та ринку праці.
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Таким чином, основні висновки проведеного дослі�
дження полягають у тому, що для ефективної підготов�
ки керівників для сфери охорони здоров'я за спеціаль�
ністю "Державне управління у сфері охорони здоров'я"
є необхідним розроблення ключових компетенцій, які
можуть бути включені в перелік "Національної рамки
кваліфікацій".

На основі вищевикладеного, застосувавши досвід
інших країн та враховуючи ділові та особистісні якості
керівника системи охорони здоров'я, можна запропо�
нувати такі ключові компетенції для спеціальності "Дер�
жавне управління у сфері охорони здоров'я". А саме:

І. Загальні, або універсальні, компетенції:
— компетенції етичної поведінки;
— компетенція саморозвитку;
— компетенція розвитку інтелектуального та за�

гальнокультурного рівня;
— компетенція комунікації та командної роботи;
— компетенція конструктивної взаємодії з грома�

дянами і державними установами, іншими організація�
ми;

— компетенція здатності до ризику;
— компетенція лідерства та вміння керування людьми;
— компетенція прийняття компромісних, альтерна�

тивних та ефективних управлінських рішень;
— компетенція планування, постановки проблем та

аналітичної роботи;
— компетенція критичного аналізу, креативності;
— компетенція здатності до адаптації;
— компетенція мовних умінь;
— компетенція відповідальності.
ІІ. Професійні компетенції:
— організаційно�управлінські компетенції;
— адміністративно�технологічні компетенції;
— інформаційно�аналітичні компетенції;
— консультативні компетенції;
— проектні компетенції;
— науково�дослідні компетенції.
Запропонований перелік ключових компетенцій при

підготовці керівних кадрів за спеціальністю "Державне
управління у сфері охорони здоров'я" можна вважати
науковою новизною автора цього дослідження.

Подальші дослідження у даному напрямі в першу
чергу стосуються наступного.

1. Вивчення сутності та змісту ключових компе�
тенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю
"Державне управління у сфері охорони здоров'я".

2. Включення завдань, що формулюються в ключо�
вих компетенціях в навчальних програмах підготовки ке�
рівних кадрів за спеціальністю "Державне управління у
сфері охорони здоров'я", які сприятимуть розвитку
ключових компетенцій професійної діяльності, в осно�
ву яких покладені сформовані відповідні загальні (уні�
версальні) та професійні компетенції.

3. Удосконалення використання в навчальному процесі
активних та інтерактивних форм проведення занять з ме�
тою ефективної реалізації компетентнісного підходу.
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ВСТУП
Стратегічною метою державної політики у сфері діяль�

ності курортів є формування та розвиток ефективного, при�
буткового та конкурентоспроможного на світовому ринку
курортного комплексу, створення оптимальної системи надан�
ня доступного та результативного санаторно�курортного ліку�
вання і відпочинку для широких верств населення відповідно
до гарантованого рівня медико�санітарної допомоги, забез�
печення громадян України та іноземців курортно�рекреацій�
ними послугами на рівні світових стандартів, а також екологі�
чно збалансованого і ефективного природокористування [6].

Вивчення історичної спадщини розвитку курортного
потенціалу Прикарпаття та подальше врахування історич�
ного досвіду є важливим джерелом побудови системи охо�
рони здоров'я України як держави з високим оздоровчим
потенціалом курортів, багатих на унікальні, особливо цінні
та загальнопоширені природні лікувальні ресурси.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прикарпатський регіон зі своїми неповторними крає�

видами за всіх часів був і залишається найпривабливішим
для відпочинку куточком України. Тут до послуг відпочи�
ваючих і туристів на рідкість незабруднене довкілля, цілю�
ще повітря, чисті ріки, багаті дарами ліси і гори. Це — при�
ваблива у своїй первинній красі сільська місцевість зі збе�
реженими національними традиціями, самобутніми обряда�
ми, старовинними церквами радо приймає тих, хто бажає
зміцнити власне здоров'я [1].

Гармонійність природи, м'який клімат, густа річкова сітка,
гірські озера, наявність цілющих мінеральних джерел, родо�
вищ озокериту, лікувальних грязей, цікава історія краю з її
неповторними пам'ятниками старовини складали і продовжу�
ють складати виняткові умови для виникнення і формування
популярних курортів на Прикарпатті, серед яких найбільш
відомими були і залишаються кліматичні курорти Яремче, Во�
рохта, Косів та бальнеологічно�грязевий курорт Черче [7].

Ці мальовничі курорти приваблювали чисельних туристів.
Відвідування хворими гірських висот, звідки відкривається
панорама хребтів, долин і рівнин, сприяли зміцненню орган�
ізму, підвищенню його опірності різним захворюванням. Ці
курорти доступні північним кліматичним впливам і відрізня�
ються чистотою повітря, відносно прохолодним літом, затяж�
ною зимою, відсутністю сильних вітрів, значними атмосфер�
ними опадами у весняно�літній період [5].

На жаль, про рекреаційне господарство Гуцульщини
знаходимо багато розрізненої інформації, що грунтується
на окремих фактах чи подіях, пов'язаних з відпочинком у
цьому краї. Але і досі немає узагальненої інформації, що
відкрила справжнє історичне минуле рекреації [3].

Незважаючи на низький економічний рівень розвитку,
незадовільний стан охорони здоров'я, Прикарпаття в досл�
іджуваний період було привабливим для туристів і відпочи�
ваючих завдяки лікувальним властивостям клімату та лісів,
родовищам мінеральних вод та кухонних солей, живопис�
ним краєвидам, чудовим горам та водоспадам.

Рівень охорони здоров'я на Гуцульщині був найгіршим
у Австро�Угорщині, а відтак, і в Польщі, а рівень смертності
— найбільшим. Окрім загальнодержавних захворювань, на
Гуцульщині побутували такі інфекційні захворювання, як
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"Курорти!..." — одне це слово робить людину здоровішою.
Сад житейських мудростей.

червінка, висипний тиф, венеричні захворювання. Високою
була дитяча смертність. Проте Гуцульщина вирізнялась не�
вичерпними рекреаційними ресурсами, на базі яких функц�
іонувало багато кліматичних курортів з передовою техно�
логією лікування [2].

Починаючи з середини XIX ст., в цей край на літній відпо�
чинок прибувало багато людей, причому не тільки місцевих.
В основному такі відпочинкові місця були в Жаб'ї, Криворівні,
Яремчі, Ворохті, Микуличині, Пістині, Косові, Буркуті, Дорі,
Ямні тощо. Відпочиваючі, переважно багаті люди, винайма�
ли кімнати в гуцулів, купували в них овече й козяче молоко,
бринзу, жентицю (спеціально приготовлене молоко — авт.)
та харчувалися місцевими продуктами. З часом у місцевос�
тях з мінеральними водами спритні підприємці, а то й лих�
варі (з метою збільшення свого доходу) будували водолікарні,
невеликі літні будинки санаторного типу й здавали за певну
оплату (1869 р. — Пістинь). Подібна водолікарня була в Ко�
сові. Починаючи з 1880�х років, багато відпочиваючих при�
бувало до Дори і Яремче, де знаходився відомий водоспад на
річці Прут. Приїжджали також ті, хто лікував легені, бронхіт
та інші недуги. В 1875 р. преса повідомляла про те, що в Деля�
тині на оздоровлення прибуло багато людей, однак не було
для них відповідних умов, харчування та крамниць. Тільки
польське Товариство Татранське спромоглося побудувати в
кінці XIX ст. в Жаб'ї (тепер Верховина — авт.) кілька буди�
ночків, приїжджі гості винаймали для відпочинку гуцульські
хати [3].

На початку ХХ ст. курорти Галичини поповнюються чис�
ленними санаторіями і лічницями, серед яких було багато
комфортабельних лікувальних закладів: санаторій лікаря
Скурчевского в Криниці, санаторій лікаря Колончковского в
Щавниці, санаторій для пацієнтів з хворими легенями лікаря
Длуского в Закопаному, лічниця лікаря Тарнавского в Ко�
сові, великий гідро� та фізіотерапевтичний заклад лікаря
Храмса в Закопаному, гідропатичні заклади лікаря Еберса в
Криниці, лікаря Грабера в Яремчі, лікаря Жураковского в
Татарові, лікаря Міхаліка у Ворохті, лікаря Закжевского в
Маріївці, а також гідропатичний заклад у Сасові та інші.

Яремче як курортне містечко почало розвиватися з ХІХ
століття, сюди приїжджали відпочиваючі з Відня, Варшави,
Кракова, Львова та інших міст Австро�угорської імперії, а
згодом курорт Яремче — визнаний у Європі кліматологіч�
ний центр (лікування хворих на туберкульоз).

Чудові гірські краєвиди, водоспади та скелі, будівницт�
во у 1893—1894 рр. залізниці Станиславів — Керешмезе (Яс�
іня) сприяли розвитку туризму. У 1894�1907 рр. тут побуду�
вали 70 вілл, на які було витрачено майже 500 тис. корон.
Власниками вілл були польські та єврейські урядовці, купці
та промисловці [3].

У першій половині ХХ ст. польські бізнес�кола вкладали
значні інвестиції в розбудову модерної курортної інфраст�
руктури Яремче. У той час збудовано десятки вілл та пансіо�
натів ("Рай", "Морське око", "Троянда", "Пристань", "Варша�
в'янка" та ін). Станом на 1937 р. (коли радянська Україна зне�
магала від голодомору й репресій) курорт Яремче мав 2 го�
телі єврокласу, 44 пансіонати, 3 санаторії, 56 вілл та 53 гу�
цульські хати для відпочивальників. Літній сезон відпочинку
у віллах та пансіонатах тривав з 15 травня до 15 жовтня, а
зимовий — з 15 грудня до 15 березня. Взимку відпочивальни�
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ки займалися лижним і санним спортом, діяв добре обладна�
ний трамплін для "лижв'ярів". На курорті Яремче (разом з
Дорою і Ямною) з 1937 р. відпочивало понад 10000 осіб [8].

Ворохта як курорт почала розбудовуватися після прове�
дення залізної дороги у 1884 році. Перший відпочинковий
заклад відкрили у 1906 р., який називався "Перша санаторія",
згодом у радянський період він був перейменований у "Гірське
повітря", що функціонує й до сьогодні. У 1928 р. Ворохта була
офіційно визнана курортом для хворих на туберкульоз і хво�
роби легень. До сьогодні тут оздоровлюються мешканці з
різних куточків України. Водночас селище розвивається як
осередок гірськолижного спорту та туризму. У 1930 р., за
часів польського врядування, у Ворохті збудовано два трам�
пліни — для дітей і дорослих, які набули міжнародного зна�
чення. Сюди приїжджали змагатися спортсмени із Німеччи�
ни, Норвегії, Фінляндії та інших країн. Цікавими об'єктами у
Ворохті є збережені віадуки (кам'яні залізничні мости на ви�
соких опорах через глибокий яр або ущелину — авт.), збудо�
вані у XIX—ХХ ст. Цими кам'яними мостами проходила пер�
ша залізниця. В інших поселеннях подібні мости були зни�
щені під час Другої світової війни. Збережені санаторії та
вілли XIX—ХХ ст. мають цікаву конструкцію і декоративне
різьблення, що варті неабиякої уваги [9].

Косів славився відомою лічницею Тарнавського, де ліку�
вали майже всі хронічні недуги, особливо спричинені неза�
довільним обміном речовин. Замість аптечних препаратів,
електротерапії застосовували природні ліки — повітря, сон�
це, воду, рух, дієту, саме тому лічницю називали природо або
водолікувальним закладом, а також гігієнічною лічницею. Під
гігієною розумілися, насамперед, гігієна харчування (дієта
вегетаріянська, овочева, у виняткових випадках м'ясна, час�
тіше змішана) і гігієна дихання чистим підгірським, багатим
на озон, повітрям (лікувально�дихальна гімнастика, соняшні
та повітряні купелі, спання при відчинених вікнах, фізична
праця); крім того, застосовувалися м'які водолікувальні про�
цедури (зокрема, парові та сухі лазні, звичайні та хвилясті
ванни, натирання, завивання в коци). Особливим зацікавлен�
ням користувалася так звана "соняшна лазня" — скляна по�
судина на терасі купальні, за допомогою якої сонячне про�
міння концентрувалося безпосередньо на шкірі того, хто в
ній перебував; на відміну від електричної, ця лазня була при�
ємнішою, бо містилася на свіжому повітрі — просто під со�
нячним промінням, а також вона була ефективнішою, оск�
ільки завдяки їй можна було спотіти навіть взимку. Своїх хво�
рих доктор Аполінаріуш Тарнавський заставляв багато ру�
хатися, ходити в гори, вони працювали в саду, на городі, ку�
палися в холодній воді Рибниці. Вечорами мусили танцюва�
ти, співати, бо й це доктор вважав ліками. Ніхто не смів ні
горілки скуштувати, ні папіроса запалити. А як хтось пору�
шував такий порядок — мусив забиратися з закладу, хоч оп�
латив за лікування до самого кінця, грошей доктор не повер�
тав. Вчив кожного, як йому жити, щоб бути здоровим. На
брамі закладу було написано: "Володій собою!"  [10].

 Історія виникнення поселення Черче (назва походить від
заснованого в давнину чернечого монастиря) свідчить про те,
що кмітливі місцеві жителі активно займалися "лікувальною
практикою" ще до офіційного визнання високих лікувальних
властивостей черченських джерел і розташованого на півден�
но�західній околиці села цілющого болота. Хворих, які скар�
жилися на кісткові і м'язові недуги, черченці за інтуїтивно
визначеною методикою поміщали у діжки з підігрітою болот�
ною масою. Курс лікування тривав доти, поки пацієнт не
відчував позитивних сигналів від досi хворого місця.

Розголос про чудодійні черченські природні ресурси
швидко поширився в окрузі, проте наукове обгрунтування
їх цілющої сили відбулося лише на початку ХХ ст. Під час
масштабних навчань австрійської армії, якi проходили на
Рогатинщині в 1905 р., військові лікарі зацікавилися народ�
ним грязелікуванням і надіслали зразки болотистої "пана�
цеї" та мінеральних вод у Відень. Проведені там лабораторні
дослідження завершилися сенсаційним повідомленням: у
Черче можна успішно лікувати хронічні недуги суглобів,
жіночі хвороби та інші задавнені болячки. Багаті віденці
відразу зголосилися вкладати кошти у прогнозовано при�
буткову курортну справу, але їхнім інвестиційним намірам
перешкодила Перша світова війна [5].

З ініціативи і за кошти черченської громади в 1927 р.
відкрилася перша бальнеологічна споруда — лазня з
вісімнадцятьма кабінками. 1 березня 1929 р. було офіційно
зареєстровано "Спілку з обмеженою відповідальністю
"Мінеральний живець "Черче", членами якої стали бізнесові
установи та приватні особи. Офіційне відкриття сезону

відбулося в неділю 21 липня 1929. Упродовж кількох наступ�
них років тут виросли спроектовані українськими архітек�
торами витончені будівлі пансіонатів "Роксоляна", "Надія",
"Туринівка", "Амата", "Грибок", вілла "Богданівка", що на�
лежала Богдану Лепкому. Його рідний брат Левко Лепкий
був директором курорту, слава про лікувальні можливості
та бездоганну впорядкованість території якого поширила�
ся світами. Відпочивати в Черче стало престижно, тому сюди
з'їжджалися не лише бажаючі підлікуватися. У теплу пору
року до живця переміщувалося національне культурно�ми�
стецьке життя — відбувалися концерти за участі найвідом�
іших оркестрів і виконавців, вечорниці, конкурси "Міс Чер�
че", художні виставки та розважальні вечори.

Після розпаду Польщі живець "Черче" з вересня 1939
р. перейшов у власність профспілок і як санаторій проісну�
вав тільки один рік, бо у червні 1941 р. розпочалася війна.
До липня 1947 р. санаторій простояв пусткою, а 25.07.1947
р. Рада міністрів УРСР прийняла постанову "Про встанов�
лення в Черчі курорту" [4].

ВИСНОВКИ
1. Системний аналіз літературних джерел за темою дос�

лідження дає право стверджувати, що стратегічною метою
державної політики у сфері діяльності курортів є форму�
вання та розвиток ефективного, прибуткового та конкурен�
тоспроможного на світовому ринку курортного комплек�
су, створення оптимальної системи надання доступного та
результативного санаторно�курортного лікування і відпо�
чинку для широких верств населення відповідно до гаран�
тованого рівня медико�санітарної допомоги, забезпечення
громадян України та іноземців курортно�рекреаційними
послугами на рівні світових стандартів, а також екологічно
збалансованого і ефективного природокористування.

2. Обгрунтовано, що, незважаючи на низький економіч�
ний рівень розвитку, незадовільний стан охорони здоров'я,
Прикарпаття в досліджуваний період було привабливим для
туристів і відпочиваючих завдяки лікувальним властивостям
клімату та лісів, родовищам мінеральних вод та кухонних
солей, живописним краєвидам, чудовим горам та водоспадам.

3. Встановлено, що Прикарпатський регіон зі своїми
неповторними краєвидами за всіх часів був і залишається
найпривабливішим для відпочинку куточком України. Тут
до послуг відпочиваючих і туристів — на рідкість незабруд�
нене довкілля, цілюще повітря, чисті ріки, багаті дарами ліси
і гори. Це — приваблива у своїй первинній красі сільська
місцевість зі збереженими національними традиціями, са�
мобутніми обрядами, старовинними церквами радо прий�
має тих, хто бажає зміцнити власне здоров'я.
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ВСТУП
Щоб дослідити основні елементи та тенденції розвит�

ку державного регулювання зовнішньоторговельних
відносин в Україні, варто звернутися до історичних коренів
становлення торговельної та митної справи на території
сучасної України, визначити місце та роль держави на кож�
ному історичному етапі розвитку державності.

Правильне розуміння процесів здійснення держав�
ного регулювання у сфері зовнішньоторговельних
відносин потребує історичного підходу дослідження
еволюції даних явищ на різних етапах становлення та
розвитку державності в Україні. Не можна повною
мірою усвідомити сучасні науково�теоретичні основи
державного регулювання зовнішньоторговельних опе�
рацій без екскурсу в історію на різних етапах його ево�
люційного розвитку. Рівень пізнання історії українсь�
кої держави та її регуляторної політики, насамперед,
залежить від дослідження письмових першоджерел
(яких дуже мало) та праць вітчизняних науковців.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед найбільш цікавих робіт, присвячених дослі�

дженням історії становлення державності на території
сучасної України та ролі держави у формуванні зов�
нішньоторговельної політики, варто відзначити роботи
Л. Деркача, В. Дудчака, О. Гребельника, К. Владимиро�
ва, В. Бардачової, С. Ківалова, О. Мартинюка, О. Моро�
зова, О. Полянського, В. Чорного та інших. Проте у да�
них роботах основний акцент робиться на дослідження
розвитку митної справи без наголосу на роль держави
у даному процесі. Тому опрацювання історичного ма�
теріалу з точки зору впливу держави на розвиток зовн�
ішньої торгівлі є цікавим і актуальним напрямом науко�
вого дослідження. Тому ми у межах даної роботи про�
ведемо аналіз та узагальнення інформації основних на�
укових джерел про розвиток зовнішньоторговельних
операцій, визначення впливу державної політики на їх
стан і на цій основі зробимо оцінку сучасних заходів дер�
жавного регулювання зовнішньої торгівлі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати, що сучасні науково�теоретичні ос�

нови державного регулювання зовнішньоторговельних
операцій не можливі без екскурсу в історію;

— визначити результати еволюції державної по�
літики в регулюванні зовнішньоторговельних відносин
за роки незалежності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Літературні та наукові першоджерела не зберегли

для нас документальних відомостей про час виникнен�
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ня митного справляння на території України. Проте
В.Чорний у своїй монографії зазначає, що митні відно�
сини на українських землях існували ще в IV—V століт�
тях до н. е. в містах Північного Причорномор'я. З по�
явою Скіфської держави на початку VII ст. до н. е. мит�
но�тарифні відносини отримали новий імпульс розвит�
ку в зв'язку з встановленням торговельних відносин
скіфів з Ольвією, Херсонесом та ін. містами [7].

Перші письмові свідчення розвитку зовнішньоеко�
номічних зв'язків на території України датовані VII ст.
до н.е., при пожвавлені торговельних відносин скіфської
держави з Ольвією, Херсонесом та іншими містами. Тор�
гівля скіфів з грецькими колоніями на Чорноморсько�
му узбережжі з часом розширилася, до торговищ поча�
ли збиратися купці з інших земель і держав. Починаю�
чи з V—IV ст. до н.е., у містах Причорномор'я розпоча�
лося санкціонування державою стягнення податків за
проїзд через чужу територію — провізного мита, що і
можна вважати відправною точкою у історії розвитку
державного регулювання зовнішніх товарообмінних
операцій, коли в обмін на тканини, рибу, вино, зброю
греки отримували зерно, мед, хутра, рабів тощо.

Згодом з метою поширення впливу держави на зов�
нішньоторговельні процеси та для поповнення казни во�
лодарі країн, що знаходилися на перехрестях торговель�
них шляхів та вели жваву торгівлю, ввели мито на ввіз
товарів (ввізне мито). Наприклад, у Греції мито на вве�
зені товари складало одну десяту частину від його ціни.
Однак афіняни помітили, що помірне мито покращує
торгівлю і може давати до того ж великі доходи. Тому з
часів Демосфена, в IV ст. до н. е., ввізне мито зменши�
лося до однієї двадцятої, однієї п'ятдесятої, а пізніше
— однієї сотої частини ціни товару. Зброя, військове
спорядження від мита звільнялися. Стягування мита
здійснювалося в морських портах і на міських ринках.

З становленням Київської Русі ІХ — ХІІ ст. н. е., яка
об'єднала розрізнені слов'янські землі, розвиток
міждержавних і торговельних взаємовідносин почав
фіксуватися у договорах (хартіях). Одним із перших
таких документів є хартія про мир і розвиток відносин
між Київською Руссю і Візантією, що була укладена між
князем київським Олегом і "…обома грецькими цесаря�
ми Леоном і Олександром" у 907 р. Одним з пунктів даної
хартії за Руссю визнавалося, зокрема, право безмитної
торгівлі "… якщо прийдуть купці, хай беруть місячину
на шість місяців … і хай торгують, як ото їм треба, не
платячи мита ні від чого..." [6, c. 98].

Тому більшість дослідників митних відносин, схиля�
ються до того, що зародки державного регулювання
зовнішньої торгівлі в Україні з'явилися саме в цей пері�
од. Заморська торгівля складала основу економічної
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системи Київської Русі, оскільки один із найбільших
світових товаропотоків "із варяг у греки" проходив че�
рез Київ по Дніпру, перетинав Чорне море і закінчував�
ся в Константинополі — центрі торгівлі. Державні люди,
що стягували мито пізніше називалися митарями, а потім
— митниками, а місце стягнення мита — митницею. Киї�
вська Русь вже тоді мала власну державну митну систе�
му, стягувала і, за домовленістю із суміжними країна�
ми, сплачувала митні податки. На той час існували пор�
тові і суходільні (материкові) прикордонні митниці, які
справляли мито "водяне" і "сухе" та дозволяли інозем�
цям торгівлю на території держави. Митниці припиня�
ли зовнішньоторговельні операції з купцями у випадку
ворожих відносин між державами [1, с. 75—76].

У період занепаду Київської Русі, спричиненого
міжусобними війнами, діяла домовленість укладена кня�
зями у листопаді 1097 р. у місті Любечі, згідно якої "…ко�
жен держить вотчину свою …" [8, c. 146], а отже, кожен
за своїм розсудом творить мито та інші податі. Ана�
логічні процеси відбувалися і в Західній Європі, де роз�
різнені феодальні монархії мали свої митні застави, що
здійснювали митні побори і гальмували розвиток зовн�
ішньої торгівлі. У ХІ — ХІІ століттях на території Русі
існували такі види мита:

— проїзне — основне, посажне, промит, заповідь,
головщина;

— вивізне — задні колачі, мостовщина;
— торгове — явка, коморне, гостинне [7, с. 235].
Протягом віків митниця була одним із найсуттєві�

ших факторів державності й незалежності країни, яск�
равим свідоцтвом владного і фінансового суверенітету.
Державні мужі різних держав приділяли значну увагу
розвитку митної справи. І, як результат їх зусиль, з ук�
ріпленням державності через об'єднання маєтків та
князівств, у 1288 р. було прийнято Острогомський мит�
ний статут, у якому йшлося про правила торгівлі та
справляння мита з купців з різних країн: Баварії,
Польщі, Чехії, Австрії та Київської Русі.

Отже, вже тоді стояла проблема гармонізації мит�
них процедур і правил і українські митники були одни�
ми з засновників єдиних митних норм, що діяли в ті часи
на території Європи і здійснювали митну справу в єди�
ному правовому полі з нашими західними сусідами.

У ХІV ст. завоювання Русі татаро�монголами при�
вело до появи і укорінення у російській мові слова "там�
га", яке в перекладі з татарської мови перекладається
як тавро, печатка, клеймо, знак, ярлик, що використо�
вувалося у башкир і татар для позначення розмитнено�
го товару та документування права власника на
здійснення торгівлі. Згодом тамгою почали називати
мито, що стягувалося при торгівлі на ярмарках та база�
рах. Від слова "тамга" утворилося дієслово "тамжить"
— тобто стягувати мито, а місце, де товар "тамжили",
називали "таможня" [5, с. 136].

Російськомовне слово "таможня" має іще одну істо�
рію свого — походження: коли іноземні купці перетинали
російський кордон, то після сплати мита запитували чи
можна вже проїжджати, на що їм відповіли: "та можна".

Складний історичний шлях розвитку пройшла украї�
нська держава на різних етапах свого становлення, що
віддзеркалювалося і на розвитку митної системи. Особ�
ливо важким для України був час за панування Литовсь�
ко�польської держави, коли вона не мала власної держав�
ності і на її території, залежно від підпорядкування, діяло
литовське та польське митне законодавство. На той час
митна політика Литви відрізнялася наявністю великої
кількості різноманітних ставок та жорсткими санкціями
до тих, хто ухилявся від митних платежів. Була встанов�
лена чітка система митних зборів за ввіз та вивіз різнома�
нітних товарів. Пограничне мито — цлом — стягувалося
митниками (часто у натуральній формі), які працювали на
митних заставах, що тоді називалися митними коморами.

За часів Запорізької Січі протягом другої половини
XVI—XVII сторіччя козаки, відстоюючи свою неза�

лежність від іноземних загарбників, займалися сільсько�
господарським виробництвом, промислами, торгівлею і
водночас впевнено контролювали торговий шлях "із ва�
ряг в греки", а саме — територію Середнього Подніпро�
в'я між Гетьманською Україною, Литвою Польщею, Ро�
сією та Кримом і Туреччиною. Із України на продаж у
Туреччину, Кримське ханство, Литву, Польщу, Росію,
Молдову здебільшого відправляли хутро, шкіри, вовну,
мед, віск, рибу, коней, а ввозили муку, сіль, зброю, сви�
нець, папір, сукна. Купці сплачували мито, яке в основ�
ному надходило до військової козацької скарбниці. На
торгових шляхах, у пониззі Дніпра виставлялися козацькі
застави, які збирали з купців мито за провіз товарів,
прогін худоби та коней. На мостах і переправах збирав�
ся особливий збір — "мостове" мито. Крім того, козацькі
митарі — шафари, підшафари, писарі, підписарі — зби�
рали ярмаркове, шляхове і прикордонне мито. Особли�
вим податком обкладалися чумацькі валки, рибні промис�
ли, виробництво шкір та кінської збруї. На всій території,
що контролювалася козаками, стягувалося мито з по�
купців. Для цього на ярмарках та ринках були особливі
начальники — кантаржії (від слова "кантар" — вага), які
стежили за точністю міри і ваги, визначали ціну на товар
та розмір мита, що стягувалося у військову скарбницю.

Одночасно розвивалася і мала досить чітку структуру
система стягнення митних зборів у Гетьманській державі.
За час правління Богдана Хмельницького була заснована і
досить успішно функціонувала державна фінансова струк�
тура — Державний скарб, до обов'язків якої входило та�
кож поповнення державного скарбу за рахунок евекти
(вивізного мита) та індукти (ввізного мита). В універсалі
гетьмана Богдана Хмельницького, датованому 28 квітня
1654 р., встановлю валися митні платежі за товари, що вво�
зилися на територію Української держави.

Державна митна політика того часу була направлена
на стимулювання розвитку торговельних відносин та
збільшення товаропотоку. Митна ставка в Україні була
однією з найменших у Європі і становила 2% від вартості
товару, українські купці мали певні привілеї при прода�
жу товару, зокрема звільнялися від торгового мита. Вже
тоді військові екзактори або орендарі — відкупники, які
брали на себе функції митників — відзначалися високи�
ми професійними якостями, освіченістю, знанням інозем�
них мов. У працях Д.Дорошенко, за записками архідия�
кона Павла Алепського про подорож до України у 1653—
1656, зазначено, що "…Хмельницький віддає на відкуп
усю митну плату з купців на кордонах своєї держави, а
також прибутки з меду, пива, горілки за 100 тисяч ди�
нарів (червінців) утримувачам митниць. Цього стає йому
на витрати на цілий рік" [4, с. 113], та робиться висновок,
що це "… для самого українського уряду головне джере�
ло прибутків до державного скарбу…" [4, с. 172].

У той же час існувала і досить дієва та жорстка систе�
ма контролю і покарань для тих, хто порушував митні пра�
вила або ж займався шахрайством, а саме: усі товари кон�
фісковувалися та ділилися з половини — до гетьманської
скарбниці та митникові, який виявив порушення.

Територіальне і економічне зростання Російської
імперії призвело до подальшого розвитку митної систе�
ми та митного регулювання зовнішньоекономічних відно�
син. На всій території Російської імперії, включаючи Ук�
раїну, створюються прикордонні і внутрішні митниці,
видаються "митні грамоти" Московської держави після
чого починається примусове залучення купецтва до уп�
равління митницями. Торгова політика того часу гнучко
трелювалася через митні тарифи. Так, Єдиний митний
статут від 25 жовтня 1655 р. замінив дрібні митні збори
єдиним митом у розмірі 5%. При цьому було визначено,
що західні купці повинні сплачувати мито тільки золоти�
ми дукатами або ж срібними іохимсталерами за вста�
новленим (митним) курсом, яких майже наполовину був
нижчим від реального. Наступний Новоторговий статут
1667 р. підвищував рівень мита на заморські вина і пред�
мети розкоші. Митний тариф 1724 р. забороняв ввезення
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деяких товарів, які вироблялися на території Російської
імперії, та був направлений на заохочення експорту і за�
хист вітчизняних виробників. У 1754 р. було скасовано
внутрішнє мито і дрібні платежі, а з 1773 р. ліквідовува�
лися внутрішні митниці, що сприяло розвитку внутріш�
ньої торгівлі та дозволяло уніфікувати зовнішньоторгове
регулювання. За правління Катерини ІІ у 1782 р. було
прийнято Митний тариф, яким звільнялася від мита
більша частина імпортованих товарів. З інших товарів
мито стягувалося у розмірі 10% від їх вартості [3, с. 93].

Подальший розвиток зовнішньоекономічних відно�
син та зовнішньої торговельної політики держави ви�
магав постійного удосконалення системи державного
регулювання цими процесами.

У ХІХ столітті відбувається подальше становлення
та розвиток митної служби як однієї з найбільш впли�
вових гілок державної служба Росії, що забезпечувала
більше 20% доходів казни. Митні чиновники наділялися
великими правами, їх роботі повинні були сприяти і
військові начальники, і губернські правління, і чини
міської, і земської поліції. Митникам дозволялося під
час виконання службових обов'язків мати вогнепальну
і іншу зброю. У цей період було встановлено форму одя�
гу митника, прапор та символіку митної служби. Митна
політика цього часу повністю підпорядковувалася еко�
номічним та політичним інтересам держави, що знахо�
дило прояв через регулювання митного тарифу та вста�
новлення низки пільг, преференцій або ж заборон. За�
лежно від політ економічної ситуації митна політика
Росії в певні періоди змінювалася від заборонно�заступ�
ницької до ліберально�протекціоністської. У цілому,
митне законодавство кінця ХІХ початку ХХ ст. відпові�
дало потребам держави і світовим стандартам [2, с. 150].

Отже, процес державного регулювання зовнішньо�
торговельної діяльності на території дореволюційної
України був направлений на поповнення державної каз�
ни й підпорядковувався впливу державних політик
країн�васалів та проходив досить складно і неоднознач�
но. Прямим відображенням стану протікання даного
процесу являлася митно�тарифна політика держави.

Після революційних подій 1917 р. державне регулю�
вання зовнішньоторговельних відносин будувалося на
принципах промислового протекціонізму та здійснюва�
лося централізовано на союзному рівні. В радянський
період державна політика з регулювання зовнішньотор�
говельних відносин повністю підпорядковувалася по�
літичним потребам, які не завжди співпадали з економ�
ічною доцільністю прийняття тих чи інших регулятор�
них актів у цій сфері. Митно�тарифне регулювання
здійснювалося у ручному режимі, було в основному на�
правлене на контроль переміщення фізичних осіб і знач�
но поступалося за своїм впливом нетарифному адміні�
стративному регулюванню обсягів торгівлі та доходів
держави від неї.

Реальне відродження власної митної системи Украї�
ни як складової суверенітету стало можливим на почат�
ку 90�х років, після розпаду СРСР. На сучасному етапі
Україна прагне зайняти своє місце у міжнародному
поділі праці й багато уваги приділяє державному регу�
люванню зовнішньої торгівлі. Вона широко використо�
вує економічні механізми та інструменти державного
регулювання зовнішньої торгівлі, серед яких найбільш
важливим є митно�тарифне регулювання. У всьому світі
воно є прикладом економічного регулювання і відпові�
дає вимогам ринкової економіки в порівнянні з нетариф�
ними обмеженнями, які переважно мають характер дер�
жавного, силового регулювання зовнішньої торгівлі.

Митно�тарифне регулювання — це найважливіша
складова митної справи, одна з основних функцій мит�
них органів будь�якої країни . Згідно з принципами Ге�
неральної угоди з тарифів та торгівлі Світової організації
торгівлі (далі ГАТТ / СОТ), митно�тарифна політика дер�
жави спрямована на регулювання зовнішньої торгівлі,
захист внутрішнього ринку і стимулювання експорту.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результатом еволюції державної по�

літики в регулюванні зовнішньоторговельних відносин
за роки незалежності стало створення законодавчих
умов функціонування в Україні системи міжнародних
відносин, митно�тарифного та нетарифного методів їх
регулювання, які орієнтовані на загальноприйняті
міжнародні норми, стандарти і практику. Практично
відбулося формування і, в деяких аспектах, оптиміза�
ція механізмів реалізації митно�тарифної політики.

У процесі інтеграції в світовий економічний простір
кожна держава, як правило, стикається з великими
труднощами. Україна входить в систему світового гос�
подарства, і від того, як цей процес буде проходити, за�
лежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньої
торгівлі, а, перш за все, можливість подальшого еконо�
мічного та соціального розвитку держави як органічної
підсистеми світової економіки. Розвиток зовнішньоеко�
номічної діяльності України, орієнтуючись на майбутнє,
має забезпечувати найповнішу реалізацію потенціалу
нації і через ефективну міжнародну взаємодію в науко�
во�технологічній, торговельній та фінансово�інвес�
тиційній сферах сприяти становленню конкурентоспро�
можної економіки.

Основною метою сучасного і наступного етапів зов�
нішньоторговельних відносин є стабілізація політико�
економічних відносин в країні, визначення основних
пріоритетів розвитку зовнішньоторговельних відносин
та однозначне підняття на якісно новий рівень еконо�
мічної ефективності функціонування вже існуючої си�
стеми державного регулювання цими процесами. Для
досягнення даної мети необхідно врахувати багатий
досвід інших держав, що накопичений у сфері держав�
ного управління економічними й зовнішньоекономічни�
ми процесами та адаптувати його до умов України.
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ВСТУП
Ефективне функціонування переданих на баланс

місцевих органів влади низових закладів культури, ут�
римання яких передбачається чинними нормами і нор�
мативами територіальної організації відповідної інфра�
структури, вимагає принаймні мінімального фінансуван�
ня усіх обов'язкових статей їх видатків з місцевих бю�
джетів, забезпеченого: місцевими податками і зборами
(у тому числі коштами, акумульованими в результаті ви�
користання законодавчо затвердженої ресурсної — зе�
мельної, майнової — бази місцевого самоврядування);
трансфертами і субвенціями з бюджетів вищих рівнів,
диференційованими з урахуванням рівня наповнюва�
ності місцевих бюджетів та масштабів їх профільних
соціальних зобов'язань. У свою чергу, кошти держав�
них і регіональних галузевих програм мають признача�
тись для: поліпшення МТБ окремих об'єктів, значущих
для збереження історико�культурної спадщини; реалі�
зації заходів з організації культурно�митецького обслу�
говування цільових категорій споживачів за тими його
видами, що є новітніми (інноваційними) або користують�
ся підвищеним попитом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання побудови ефективної соціальної політики роз�

глядаються в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних
учених: М.Г. Белопольського, В.М. Гейця, О.А. Гришкова,
Б. Данилишина, А.М. Колота, В.І. Куценко, А. Маршалла,
А.А. Пересади, М. Портера, М.Д. Прокопенко, С.Л. Рубі�
нштейна, П. Самуельсона, М. Хансена, М.Г. Чумаченко,
А.А. Шліхтера.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— провести аналіз концептуальних підходів до фор�

мування соціальної політики в Україні;
— обгрунтувати обов'язкові складові соціальної

політики держави в транзитивний період;
— визначити нові концептуальні пріоритети соціаль�

ної політики з обліком загальносвітових тенденцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед перспективних проектів розвитку інфра�

структури культури і мистецтв, підвищення рівня задо�
волення потреб населення та іноземних туристів у їх по�
слугах слід відмітити [1, c. 4; 3, c. 48]:
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— зміцнення матеріально�технічної бази публічних
бібліотек України з урахуванням кращих світових стан�
дартів обслуговування читачів;

— реалізацію інформаційно�пропагандистських
проектів за пріоритетними напрямами державної куль�
турної та гуманітарної політики;

— участь у міжнародних проектах, приєднання до
міждержавних актів, спрямованих на підтримку та за�
хист національної культури й історико�культурної
спадщини, а також на пожвавлення міжнародного куль�
турного і гуманітарного співробітництва.

Напрями реформування інфраструктури сфери
культури та мистецтв:

— подальша стандартизація послуг (з орієнтацією
на кращі світові стандарти організації відповідної діяль�
ності), оптимізація вимог до ліцензування закладів, що
здійснюють платне обслуговування, як основні шляхи
стимулювання процесів удосконалення МТБ й підви�
щення конкурентоспроможності об'єктів дозвілля,
відпочинку та розваг;

— дотримання законодавчо гарантованого фінансо�
вого забезпечення державних і комунальних закладів
культури та мистецтв, що надають суспільно необхідні
послуги, реалізація програм їх розбудови та капіталь�
ного ремонту в регіонах і поселеннях, де не досягнуто
нормативів територіальної доступності цієї інфраструк�
тури;

— створення належної матеріально�технічної бази,
зокрема через суттєве покращання цільового фінансо�
вого забезпечення та прискоренням масштабів будів�
ництва нових і капітального ремонту діючих закладів
культури;

— сприяння передачі в державну власність об'єктів
культури, які знаходяться на балансі підприємств та
організацій, забезпечення їх належного бюджетного
фінансування;

— реалізація програм з підвищення територіальної
доступності послуг культури в сільській місцевості;

— вдосконалення економічної основи розвитку сфе�
ри культури і мистецтв за рахунок правового, зокрема
податкового врегулювання процесів залучення при�
бутків від платних форм діяльності профільних установ
і закладів, а також коштів меценатів і спонсорів (вітчиз�
няних підприємців, банківського капіталу), міжнарод�
них гуманітарних і культурних фондів;
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— реформування системи оплати праці зайнятих у
державних і комунальних закладах культури і мистецтв,
суттєве її підвищення;

— вдосконалення системи підготовки та підвищен�
ня кваліфікації працівників сфери культури;

— доопрацювання нормативно�правових засад роз�
витку ринку послуг культури і мистецтв та відповідних
недержавних закладів;

— подальше нормативно�правове розв'язання гос�
трих проблем функціонування організацій, які форму�
ють реєстри, здійснюють облік, займаються охороною
і реставрацією об'єктів історико�культурної спадщини;

— формування ефективної системи моніторингу
стану і профільного використання пам'яток історії та
культури, збереження предметів музейного, архівного,
кіно� та бібліотечного фондів;

— реалізація регіональних програм облаштування
пам'ятних місць, пам'ятників і прилеглих територій; по�
дальше проведення комплексної паспортизації пам'яток
історії та культури в регіонах України;

— оновлення бібліотечних фондів та формування на
їх основі електронних інформаційних ресурсів;

— створення в державних музеях нових експозицій,
які відповідали б сучасним науковим і технічним вимо�
гам;

— створення сприятливого інвестиційного клімату
з метою залучення в сферу культурних послуг капіталу
та вдосконалення конкурентного середовища; активне
застосування державного замовлення;

— розвиток шкільних міжгалузевих клубів, прове�
дення цільової роботи з молоддю, підприємцями, про�
паганда передового досвіду;

— подальша підтримка професійного національно�
го мистецтва через систему соціально�творчих замов�
лень на постановку нових вистав, концертних програм,
що сприятиме збереженню театрів, зміцненню їх мате�
ріально�технічної бази, зокрема реконструкції при�
міщень;

— продовження робіт зі створення автоматизова�
них робочих місць для читачів та бібліотечних праців�
ників, а також виготовлення спеціальних меблів під ком�
п'ютерну техніку;

— реформування системи кінообслуговування на�
селення, продовження вже розпочатої модернізації
кінообладнання кінотеатрів, створення сприятливого
інвестиційного клімату у кіномережі області з метою за�
лучення небюджетних ресурсів на її розвиток;

— активізація діяльності зі збереження та викорис�
тання культурних цінностей, захисту історичного сере�
довища, поліпшення умов зберігання музейного, бібліо�
течного та архівного фондів, а також розвитку народ�
ної культури на засадах відродження осередків тради�
ційної народної творчості, художніх промислів і реме�
сел тощо.

Удосконалення державної політики в сфері культу�
ри сприятиме поліпшенню умов роботи закладів куль�
тури, підвищенню доступності культурних надбань для
споживачів, оптимізації засад організації культурного
дозвілля населення [4, c. 73; 5, c. 88].

Реформування турстично�рекреаційної сфери.
Зважаючи на низку особливостей туристично�рек�

реаційної сфери як сукупності видів економічної діяль�
ності із задоволення потреб населення у пізнавально та
/ або оздоровчо насиченому, фізично активному відпо�
чинку, а також наданні потрібних для цього (супутніх)
послуг пересування, розміщення, харчування, дозвілля,
побутового обслуговування тощо, проблеми формуван�
ня і функціонування туристично�рекреаційної інфра�
структури в міських і сільських системах розселення
значною мірою є спільними. Серед них найбільш акту�
альні:

— існування в умовах відсутності цілісної системи
стандартизації туристично�рекреаційної діяльності та
відповідних послуг великої кількості "безкатегорійних"

готелів, а також санаторно�курортних закладів, що не
відповідають сучасним вимогам до обслуговування рек�
реантів (у частині обладнання, матеріально�технічного
і кадрового забезпечення зазначених об'єктів, їх функ�
ціональної структури, кваліфікації персоналу, номенк�
латури і якості наданих основних і супутніх послуг,
рівня комфорту номерів та приміщень загального ко�
ристування), у тому числі існування закладів, які отри�
мали сертифікат лише на безпеку проживання. Однією
з причин подібного явища слід визнати необхідність
значних фінансових витрат як на дообладнання й мо�
дернізацію, так і на отримання сертифікату "зірковості",
в яких не зацікавлені здебільшого приватні власники
об'єктів розміщення [2, c. 25];

— невідповідність структури підприємств розміщен�
ня потребам рекреантів різних вікових категорій і рівня
доходів, що передбачає створення розгалуженої мережі
об'єктів першого, середнього та економічного класу;

— незадовільна розвиненість туристичної інфра�
структури в рекреаційних і санаторно�курортних зонах,
уздовж міжнародних і транснаціональних транспортних
коридорів (зокрема, екскурсійної, дозвіллєво�розва�
жальної, в тому числі паркової, інформаційно�реклам�
ної);

— недостатній рівень розвитку інфраструктури та
пропозиції послуг у видах туризму, не схильних до се�
зонних коливань (насамперед, культурно�пізнавально�
му, діловому й конгресовому, виставковому), а також
слабке застосування економічних чинників зі зменшен�
ня сезонних спадів попиту на рекреаційну діяльність, в
ресурсному потенціалі якої природні умови і фактори
відіграють суттєву роль (шляхом: сезонної диференці�
ації тарифів на послуги розміщення, різниця в яких
може сягати 50%; встановлення пільг в оподаткуванні
готельних і санаторно�курортних закладів у сезони
низького або практично відсутнього попиту);

— проблеми транспортної доступності низки ку�
рортів, рекреаційних зон і туристичних маршрутів, особ�
ливо у регіонах, для яких відповідна спеціалізація еко�
номіки є порівняно новою;

— численні недоліки формування та функціонуван�
ня інженерних мереж та комунальних споруд систем
розселення, що проходять територіями курортів (особ�
ливо прибережних), зон, насичених туристичними мар�
шрутами, крупних і невеликих поселень — туристичних
центрів.

Водночас серед специфічних проблем розвитку ту�
ристично�рекреаційної інфраструктури міст слід від�
мітити:

— брак засобів розміщення, в тому числі відчутний
у визнаних туристичних центрах з багатою історико�
культурною спадщиною, що стримує туристські пото�
ки;

— далекий від світових стандартів стан більшості
об'єктів готельного сервісу крупних міст і санаторно�
курортних центрів (перелік додаткових послуг навіть у
провідних вітчизняних готелях значно скромніший по�
рівняно з більшістю готелів Європи).

Гострими проблемами поточного періоду розвитку
туризму і рекреації в сільській місцевості та в межах
об'єктів природно�заповідного фонду, де дозволена
рекреаційна діяльність, є остаточне врегулювання нор�
мативно�правових засад сільського зеленого та еколо�
гічного туризму (насамперед, у частині місткості таких
об'єктів, їх можливої спеціалізації, структури відпові�
дних територіальних кластерів, підходів до відкриття й
оподаткування малого і середнього бізнесу в цій сфері),
а також впровадження ефективних механізмів дотри�
мання нормативів і стандартів.

Напрями реформування інфраструктури туристич�
но�рекреаційної сфери:

— сприяння розвитку альтернативних видів туриз�
му (сімейного та молодіжного відпочинку; спортивно�
оздоровчого туризму: гірського, водного і морського,



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2012110

у тому числі альпінізму, дельтапланеризму, мисливсь�
кого і спелеотуризму, яхтингу, екстремального туриз�
му; туризму ділового і службового; туризму культур�
но�пізнавального; екскурсійної діяльності; сільського
"зеленого" та екологічного туризму), а також санатор�
но�курортного відпочинку (довго� і короткостроково�
го відпочинку та лікування цілорічної дії); активізація
маркетингових досліджень ринку туристичних та рек�
реаційних послуг;

— розбудова рекреаційної та туристичної інфра�
структури за напрямками національної мережі міжна�
родних транспортних коридорів;

— створення кадастру рекреаційних ресурсів та
об'єктів рекреаційного господарства;

— стимулювання вітчизняної підприємницької ак�
тивності в туристичній індустрії, проведення заходів з
державної підтримки малого туристичного бізнесу (зок�
рема, в межах розбудови інфраструктури сільського зе�
леного та екологічного туризму, мережі невеликих го�
телів економ�класу для молодіжного і сімейного відпо�
чинку);

— використання нових інформаційних, організа�
ційних (зокрема, європейських інформаційних центрів,
двосторонніх туристичних програм та маршрутів) та ви�
робничих технологій з метою поліпшення інформова�
ності населення про рекреаційний та туристичний по�
тенціал регіонів України, можливості відпочинку в них;

— стимулювання залучення вітчизняних та інозем�
них інвестицій у забезпечення виконання регіональних
програм розвитку туризму та рекреації (зокрема, на
рекламу та просування на внутрішньому і зовнішньому
ринках туристично�екскурсійного маршруту "Три�
пільська Україна" та інноваційного проекту "Подорожі
до прадавніх культур та хліборобських традицій Східної
Європи");

— координація інвестиційної діяльності в галузі на
регіональному рівні, надання державних гарантій інве�
сторам;

— удосконалення організаційно�економічних ме�
ханізмів проведення туристично�екскурсійних та рек�
реаційних заходів міжнародного, загальнонаціонально�
го і регіонального значення;

— залучення бюджетного фінансування та цільових
видатків інвесторів до реалізації проектів з моніторин�
гу стану і соціально�економічної ефективності викори�
стання історико�культурної спадщини та природних
рекреаційних ресурсів;

— моніторинг кількісних і якісних показників фун�
кціонування підприємств туристичної індустрії різних
форм власності.

В умовах структурних перетворень господарства Ук�
раїни потрібно зосередити зусилля на розвитку зони
відпочинку та оздоровлення населення Закарпаття, АР
Криму, реконструкції та модернізації санаторно�курор�
тних, відпочинкових і туристичних закладів, а також ав�
томобільних доріг до рекреаційно�туристичних центрів,
створення інфраструктури розвитку автотуризму (зок�
рема, об'єктів автосервісу), яка за рівнем функціонуван�
ня наближалася б до міжнародних стандартів, удоско�
наленні механізмів контролю за дотриманням стандартів
надання туристсько�екскурсійних, санаторно�курортних
і готельних послуг, подальшій сертифікації туристично�
рекреаційних підприємств [6, c. 12]. Це потребуватиме
налагодження тісних міжрегіональних і міждержавних
зв'язків з метою не лише надання оздоровчих, відпочин�
кових і туристичних послуг жителям інших областей і
країн чи взаємообміну рекреантами, але й залучення
коштів від вітчизняних та зарубіжних інвесторів на взає�
мовигідній основі, обміну досвідом тощо.

Важливими пріоритетами в діяльності зі зміцнення
та реалізації потенціалу туристично�рекреаційної сфе�
ри є:

— створення інноваційних підприємств, зокрема
бізнес�інкубаторів, технополісів, технопарків у регіональ�

них туристично�рекреаційних кластерах; розробка довгот�
ривалої стратегії підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної туристично�рекреаційної продукції;

— здійснення цільових заходів державної підтрим�
ки малого туристичного бізнесу (зокрема, щодо розбу�
дови інфраструктури сільського зеленого та екологіч�
ного туризму, мережі невеликих готелів економ�класу
для молодіжного і сімейного відпочинку);

— координація інвестиційної діяльності в галузі на
загальнонаціональному рівні, просування інвестиційних
проектів розвитку туризму на міжнародному рівні;

— продовження діяльності зі регіональних створен�
ня кадастрів природних рекреаційних ресурсів, курортів
і рекреаційних зон;

— вдосконалення організаційно�економічного ме�
ханізму реалізації проектів зі збереження та профільно�
го використання історико�культурної спадщини.

Реформуваня сфери послуг.
Під впливом низки проблем, пов'язаних з реформу�

ванням відносин власності, економічною нестабільні�
стю, інституціалізацією та оподаткуванням малого і се�
реднього підприємництва (в тому числі нестачею у
підприємств оборотних коштів, складністю процедур
отримання приміщень, зависокою орендною платою),
побутове обслуговування населення основної маси по�
селень і систем розселення (особливо із задоволення
потреб у ремонті та прокаті великогабаритної побуто�
вої техніки — холодильників, телевізорів, пральних ма�
шин, пошитті одягу, пошитті й ремонті взуття, пранні,
ремонті житла й т. п.) перестало існувати як галузь. Ве�
лика кількість підприємств була ліквідована або збанк�
рутувала, суттєво загостривши численні недоліки в те�
риторіальній організації мережі об'єктів побутового
обслуговування, властиві ще радянському періоду її
формування. Досі не поновлена загальнодержавна сис�
тема стандартизації побутових послуг.

Стрімке згортання мережі стало вагомим фактором
необгрунтованості ціноутворення в сфері побутового
обслуговування навіть крупних міст, що проявляється,
зокрема, у встановленні монопольно високих цін на низ�
ку послуг та незадовільній їх якості на фоні практично
відсутньої конкуренції виробників.

У свою чергу, майже цілковита ліквідація мережі
об'єктів побутового обслуговування в сільській місце�
вості (до пересувних приймальних пунктів включно)
сприяє масовій тінізації відповідних видів економічної
діяльності, відтак, дедалі обмежуючи дохідну базу
місцевих бюджетів

Фінансування підприємств побутового обслугову�
вання здійснюється в основному за рахунок коштів від
реалізації платних послуг безпосередньо населенню,
підприємствам (установам) та організаціям, тоді як бю�
джет відшкодовує лише вкрай незначні витрати на на�
дання низки побутових послуг деяким закладам соціаль�
ного призначення (зокрема, інтернатного типу для не�
повнолітніх, осіб з функціональними обмеженнями та
престарілих), а також малозабезпеченим і пільговим ка�
тегоріям населення (ветеранам війни і праці, дітям війни,
інвалідам, неповним сім'ям з неповнолітніми дітьми
тощо) в межах місцевих програм соціального захисту,
доволі варіативних за змістом передусім у залежності
від людності поселення, структури його економіки та
наповнюваності місцевого бюджету.

Негативні тенденції у формуванні рівня доходів і
структури витрат населення (зокрема, щодо підвищен�
ня частки витрат на послуги соціального призначення
— житлово�комунальні, транспортні, плата за які має
обов'язковий характер, а відтак, скорочення або стаг�
нації частки витрат на послуги охорони здоров'я, відпо�
чинку, частково освіти) яскраво проявляються в ди�
наміці обсягів реалізації платних послуг різним катего�
ріям споживачів.

До основних інноваційних проектів, спрямованих на
оптимізацію територіальної організації та підвищення
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ефективності експлуатації інфраструктури торгівлі, на�
лежать:

— впровадження новітніх схем і систем товарного
постачання мереж об'єктів роздрібної торгівлі, а також
касових систем у них (зокрема, кас саморозрахунку для
попередньо зареєстрованих клієнтів торгового закладу,
де можна платити не лише готівкою або кредитною кар�
ткою, але й пальцем, провівши ним по необхідному вікну);

— модернізація технологій обслуговування відвіду�
вачів торговельних закладів на засадах радіочастотної
ідентифікації (із застосуванням альтернативи штрих�
кодам — чіпів, що працюють завдяки радіохвилям, доз�
воляючи проводити зчитування інформації на відстані,
а не безпосередньо на касових апаратах, а також об�
ліковувати всі товари разом);

— стандартизація сукупності споживчих товарів
вітчизняного та іноземного виробництва, а також по�
слуг роздрібної торгівлі й побутового обслуговування,
що реалізуються на внутрішньому ринку, з урахуванням
міжнародних вимог та кращого досвіду інших країн;
запровадження обов'язкової сертифікації підприємств
торгівлі й сфери послуг на право надання окремих видів
послуг споживачам;

— розвиток мережі соціальних закладів торгівлі та
побутового обслуговування різних форм власності, при�
значених для задоволення потреб малозабезпечених та
інших категорій соціально вразливих представників те�
риторіальних громад, які можливо фінансувати через
механізм державного замовлення;

— удосконалення процедур закупівлі в межах дер�
жавного замовлення товарів і послуг у приватних ви�
робників.

Нарощування обсягів, удосконалення структури та
покращення якості побутового обслуговування насе�
лення й інших категорій споживачів передбачає модер�
нізацію техніко�технологічних та економічних аспектів
функціонування сфери послуг на засадах:

— нормативно�правового врегулювання питань про�
зорості конкурентного середовища, а також проблем
стандартизації і розширення номенклатури послуг, їх
вартісної диференціації за видами, місцем надання й т.
п.;

— реалізації економічних заходів та програм з підви�
щення технічного рівня виробничої бази побутового
обслуговування, в тому числі: заміни малоефективного
устаткування його прогресивними видами з регулято�
рами вибору оптимального режиму робочого процесу;
комплексної механізації операцій і процесів; впрова�
дження багатофункціональних приладів, інструментів
та інших засобів малої механізації, а також ресурсоз�
берігаючих технологій виробництва продукції і послуг;
сприяння реалізації конструкторсько�технологічних
розробок з елементами "ноу�хау";

— забезпечення повноцінного фінансування з бю�
джету діяльності щодо надання безоплатних побутових
послуг у межах адресної допомоги соціально вразли�
вим категоріям населення;

— дотримання чинних нормативно�правових вимог
захисту прав споживачів усього спектру платних послуг;

— підтримка державних соціальних стандартів по�
бутового обслуговування населення та досягнення ра�
ціональних нормативів споживання побутових послуг;

— надання безоплатних побутових послуг у вигляді
адресної допомоги матеріально незабезпеченим вер�
ствам населення з метою збереження мінімальних жит�
тєвих стандартів;

— нарощування обсягів побутових послуг за раху�
нок числа організацій приватної форми власності та
індивідуальних підприємців шляхом заохочення місце�
вих підприємців до створення мережі мініпідприємств
самообслуговування з надання послуг;

— реалізація місцевих програм щодо інституціалі�
зації тіньового сектора сфери послуг на засадах заохо�
чення самозайнятих в цій сфері до офіційного відкрит�

тя власного бізнесу (надання мінікредитів, пільгові умо�
ви оренди приміщення, звільнення від частини оподат�
кування на період близько 3 років тощо);

— підвищення якості, збільшення номенклатури по�
слуг та диференціація за видами, місцем надання, варт�
істю та іншими характеристиками;

— впровадження нових видів та форм надання по�
бутових послуг населенню:

— виїзної форми побутового обслуговування насе�
лення (ремонт взуття, одягу, побутових приладів тощо);

— створення мережі сервісних центрів з ремонту та
обслуговування побутової техніки, ремонту, обслуго�
вування та прокату транспортних засобів; стимулюван�
ня розвитку закладів, що надають послуги побутового
характеру (пральні, перукарні, прокатні пункти, будин�
ки побуту, ательє, ремонтні майстерні, створення міні
пралень та міні хімчисток, експрес�послуг пралень та
хімчисток тощо);

— розвиток послуг з хімічної чистки одягу та пран�
ня білизни методом самообслуговування;

— розвиток послуг з приймання замовлень за місцем
проживання (на дому, в гуртожитках, готелях), за
місцем роботи, в місцях інтенсивного пасажиропотоку;

— розвиток послуг з приймання замовлень на об�
слуговування по телефону та в мережі Інтернет;

— розвиток мережі комплексних підприємств побу�
тового обслуговування типу "мультисервіс", що нада�
ють послуги повсякденного попиту;

— забезпечення цінової та територіальної доступ�
ності побутових послуг, розширення мережі об'єктів
побутового обслуговування населення, особливо в
сільській місцевості.

ВИСНОВКИ
Аналіз концептуальних підходів до формування

соціальної політики в Україні показує, що в даний мо�
мент реальна модель усе більше "мігрує" убік держави
субсидіарної. У такій ситуації необхідним є вироблен�
ня нових концептуальних пріоритетів соціальної по�
літики з обліком як загальносвітових тенденцій, так і
особливостей транзитивного етапу в розвитку вітчиз�
няної економіки.

На нашу думку, ключовою проблемою формування
нової моделі соціальної політики держави є пошук оп�
тимального співвідношення між "розподілом" відпові�
дальності за долю кожного індивідуума між державою
й ним самим. Виходячи із цього, нам видаються обгрун�
тованими три обов'язкових складових соціальної по�
літики держави в транзитивний період.
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ВСТУП
Проблема взаємодії та взаємного збагачення культур

завжди була актуальною, але не стояла так гостро, як у цей
час, коли в усьому світі відбуваються масштабні зміни як у
соціально�економічній, так і в духовній сферах суспільства.
З одного боку, ці зміни сприяють підвищенню рівня життя в
окремих країнах, створенню нових технологій, успішному
розвитку багатьох галузей науки. З іншого боку, не можна
не визнати і неминучих негативних наслідків цього явища.
Зберігається, а часом і збільшується дуже значний розрив
на рівні соціально�економічного розвитку окремих регіонів,
що, у свою чергу, перешкоджає духовному зближенню етн�
ічних сукупностей і встановленню взаєморозуміння між
представниками різних культур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ.
Пошук ефективних механізмів державного управління

реформування вищою освітою, оптимального розподілу
повноважень між різними рівнями управління є предметом
постійної уваги теоретиків і практиків з державного управ�
ління. Серед них слід назвати таких зарубіжних і вітчиз�
няних фахівців, як: Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Буре�
га, Д. Дзвінчук, В. Гамаюнов, В. Журавський, М. Карамуш�
ка, В. Князєв, В.Майборода, С. Майборода, В. Мартиненко,
Н.Нижник, О. Поважний, С. Поважний, Д. Табачник,
В. Тертичка, В. Цвєтков та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати нові позитивні риси, що складаються

на основі інтеграційних тенденцій;
— визначити місце вищих навчальних закладів України

в європейському освітньому просторі;
— обгрунтувати важливість міжнародного співро�

бітництва вищих навчальних закладів як безумовного фак�
тора реалізації державної освітньої політики в контексті
європейської інтеграції.

РЕЗУЛЬТАТИ
У суспільстві назріла нагальна потреба в міжнародно�

му впливі і виробленні загальних позицій при вирішенні та�
ких глобальних проблем, як екологічні кризи, міжнаціональ�
на ворожнеча, релігійна нетерпимість, тероризм тощо. Пе�
редусім мова йде про об'єднання міжнародних зусиль у
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сфері науки й освіти, коли, відповідно, зростає роль освіти
як посередника й однієї з рушійних сил на шляху до збли�
ження і співробітництва окремих регіонів і країн.

Сьогодні розвиток системи вищої освіти тієї чи іншої
держави визначає її положення на світовій арені не меншою
мірою, ніж традиційні економічні показники, такі як багат�
ство природних ресурсів і надр, розмір території, чи�
сельність населення. Безумовно, в цих умовах важко пере�
оцінити роль освіти як носія і провідника нових соціальних
тенденцій. Саме освіті, зокрема вищій освіті, належить про�
відна роль у підтримці і поширенні моральних і культурних
цінностей нового, глобального типу, що, не відхиляючи на�
ціональних пріоритетів, змогли б стати основою і стимулом
інтеграційних тенденцій у сучасному світі. Оскільки процес
інтеграції неоднозначний, визначення його, запропоновані
різними вченими в різні роки, стосуються різних сфер, а
також істотно розрізняються, маючи, однак, спільну домі�
нанту. Тлумачний словник іноземних слів дає таке визна�
чення: "інтеграція — це об'єднання в ціле яких�небудь час�
тин, елементів" [9, с. 277]. Інтеграція у сфері освіти — це
цілісна, поліструктурна, багатоаспектна і багатозначна соці�
альна система, що виступає фактором перетворення сус�
пільства [7, c. 56].

Доцільно згадати, що економічна інтеграція є підгрун�
тям для соціальної інтеграції взагалі й у сфері освіти зокре�
ма. У новому енциклопедичному словнику знаходимо, що
"інтеграція економічна — це форма інтернаціоналізації гос�
подарського життя, що виникла після другої світової війни,
об'єктивний процес переплетення національних господарств
і проведення погодженої міждержавної економічної пол�
ітики" [3, с. 312]. Виявляється можливим виділити декілька
основних, найбільш загальних напрямів економічної інтег�
рації, що знаходять своє продовження в освіті.

Міжнародний розподіл праці. На думку російського
дослідника П.С. Зав'ялова, "міжнародний розподіл праці —
це той "інтегратор", що утворив з окремих елементів все�
світню економічну систему — світове господарство" [2, с.
23]. Чим вищий рівень розвитку країни, тим більш нагаль�
ною потребою стає для неї участь у міжнародному розподілі
праці й у зовнішньоекономічних зв'язках. Міжнародний
розподіл праці — це об'єктивна основа міжнародного об�
міну товарами, послугами, знаннями, основа розвитку ви�
робничого, торгового і науково�технічного співробітницт�
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ва між країнами, незалежно від рівня їхнього економічного
розвитку і державного устрою.

Міжнародне переміщення виробничих і фінансових ре�
сурсів може відбуватися у формі міжнародних кредитів чи
закордонних інвестицій. В останні десятиліття переміщен�
ня великих фінансових потоків націлене на допомогу краї�
нам, що розвиваються, і країнам перехідного періоду у фор�
муванні й удосконаленні їхніх освітніх систем. Фінансуван�
ня здійснюється за рахунок коштів, які відраховуються
міжнародними донорськими організаціями.

Поширення технологічного способу виробництва має
наслідком інтернаціоналізацію продуктивних сил. Поряд із
виробничим співробітництвом і переміщенням виробничих
ресурсів відбувається обмін технологічними знаннями, ноу�
хау. Головна роль у цьому процесі належить технічній і
вищій професійній освіті, створенню технопарків. Зростає
значення транснаціональних корпорацій, що спонукають
освітні системи розвинених країн до обміну досвідом, збли�
ження, співробітництва і в підсумку — до інтеграції до світо�
вого освітнього простору (СОП) [6]. У науковій літературі
таке поняття, як "єдиний світовий освітній простір", існує
як термін уже більше десяти років. Вважається, що світо�
вий освітній простір — це один із головних факторів безпе�
рервності освіти при збереженні основних елементів її сис�
теми, що дає формально рівні освітні можливості.

Варто зазначити, що сучасні національні і регіональні
освітні системи, підпорядковуючись глобальним інтеграц�
ійним імпульсам, рухаються убік зближення і взаємодії з
різною інтенсивністю і послідовністю. Із цього погляду мож�
на виділити в СОП три типи макрорегіонів (далі регіони).

1. Регіони — генератори інтеграційних тенденцій: Зах�
ідна Європа, Північна Америка, Азіатсько�Тихоокеанський
регіон. У цих регіонах узгоджено й активно діють кілька
факторів, що зумовлює їхній високий інтеграційний потен�
ціал. З одного боку, це високий рівень соціально�економіч�
ного розвитку регіонів і розвинена соціальна інфраструк�
тура, що забезпечує загальнодоступність освіти. З іншого
боку, динамічний розвиток освітніх систем зумовлений уча�
стю цих країн у реалізації великих міжнародних освітніх
програм. Зародженню і поширенню інтеграційних процесів
у вищій школі цих регіонів сприяють великі інвестиції в ос�
віту, відкритість освітніх систем, їх багаті культурні і педа�
гогічні традиції. Утім, названі регіони�генератори не вільні
від деяких обставин, що перешкоджають їх повний інтег�
рації до СОП. Це — і розходження в рівні розвитку окре�
мих країн усередині кожного регіону, і неоднаковий рівень
фінансування освіти, і навіть нерозв'язаність лінгвістичної
проблеми — єдиної мови спілкування.

2. Регіони, що позитивно реагують на інтеграційні тен�
денції у сфері освіти: Центральна і Східна Європа, країни
СНД, Латинська Америка, деякі арабські країни. Серед пе�
редумов для їхньої інтеграції до СОП можна назвати ве�
ликі людські ресурси, прагнення до реформування освітніх
систем, важливу роль освіти в соціально�економічному роз�
витку. При цьому на шляху входження цих регіонів до СОП
залишається чимало перешкод. Найбільш серйозними з них
є недостатнє фінансування сфери освіти, зокрема вищої
школи, процес її реформування без обліку потреб регіонів,
нестача висококваліфікованих кадрів, слабкий розвиток
технологій дистанційної освіти.

3. Інертні регіони: африканські країни до півдня від
Сахари, ряд держав Південної Азії, острівні держави Ти�
хого й Атлантичного океанів. Великий вплив на розвиток
освітніх систем цих регіонів мають такі негативні фактори,
як низький рівень соціально�економічного розвитку цих
регіонів і, як наслідок, слабке фінансування освіти і низька
її якість. З іншого боку, не можна не звернути уваги на ряд
особливостей, що могли б стимулювати інтеграцію освітніх
систем цих регіонів до СОП: великі людські і природні ре�
сурси, прагнення до субрегіональної інтеграції в освіті на
фоні зміцнення політичної стабільності, організаційна і
фінансова підтримка з боку ЮНЕСКО [6, с. 20].

Відповідно до наведеної класифікації, ми відносимо
Україну до другої групи, тобто до регіонів, що позитивно
реагують на інтеграційні тенденції в освіті. Незважаючи на
безліч невирішених проблем у цій сфері — наслідок "закри�
тості" освітньої системи, недостатнє фінансування, низька
зацікавленість у співробітництві з боку потенційних закор�
донних партнерів та ін. — в Україні наявне прагнення до
інтеграції до СОП.

Багато публікацій міжнародних організацій із проблем
освіти посилаються на глобалізацію, підкреслюючи, що в

умовах глобалізації світової економіки і посилення міжна�
родної конкуренції інвестиції в освіту стали життєво важ�
ливою умовою майбутнього економічного росту будь�якої
країни. У 1996 р. Міжнародна комісія з освіти для ХХI сто�
ліття, очолювана Ж. Делором, підготувала для ЮНЕСКО
доповідь "Освіта: прихований скарб", у якій йдеться про те,
що глобалізація — це трансцендентальна реальність сучас�
ного світу, яка, у свою чергу, сповнена протиріч: між гло�
бальним і місцевим, загальним і індивідуальним, традиція�
ми і сучасністю, довгостроковими і короткостроковими
підходами, конкуренцією і турботою про забезпечення пра�
ва людини на рівні можливості, безпрецедентним зростан�
ням знань і здатністю людини їх засвоювати. І завдання всіх
освітніх систем століття полягатиме в подоланні цих про�
тиріч [4].

Інтернаціоналізація припускає найтісніше зближення,
якщо не спільність проблем, тенденцій, задач і цілей вищої
освіти, що змушує забувати про національні і регіональні
відмінності і специфіку. Можна виділити такі основні при�
чини інтернаціоналізації вищої освіти: політичні — демок�
ратизація світової спільноти, розвиток інтеграційних про�
цесів у політичній і соціальній сферах. Економічні — глоба�
лізація економіки і технологій, вимоги світового і регіональ�
них ринків праці. Культурні й ідеологічні — зростання
міжнародної відвертості та діалог національних культур,
який розвивається. Академічні — інтернаціональний харак�
тер наукових знань, універсальна основа освіти і науково�
дослідної діяльності, формування міжнародних стандартів
якості. Інформаційні — нові інформаційні технології, гло�
бальні мережі.

Таким чином, інтернаціоналізація — це об'єктивний
процес стійкої взаємодії і взаємовпливу національних сис�
тем вищої освіти, на основі загальної мети і принципів, що
відповідає потребам світової спільноти і відображає про�
гресивні тенденції нового століття [5].

Очевидно, сьогодні з більшою імовірністю можна гово�
рити про значне посилення тенденцій інтернаціоналізації
освіти, збільшення питомої ваги її міжнародної складової,
зокрема під впливом тенденцій глобалізації економіки, роз�
витку сучасних глобальних інформаційних мереж [1, c. 12].
Однак в академічному співтоваристві немає єдиної думки
щодо питання інтернаціоналізації вищої освіти.

На основі вивчення світових тенденцій, аналізу стану
кращих зразків педагогічного знання і досвіду в різних краї�
нах, визначення нових функцій і вимог до вищої школи
ЮНЕСКО ініціює розробку рекомендацій щодо розвитку
процесів інтернаціоналізації, створення нормативної осно�
ви міжнародної співпраці у сфері вищої освіти.

Можна сказати, що поряд із позитивними факторами
на шляху до інтеграції вищої освіти існує безліч бар'єрів і
складностей, що кореняться в суспільних протиріччях і, як
наслідок, у парадоксах актуального стану вищої школи.

У країнах Європи міжнародні відносини у сфері вищої
освіти регулюються низкою нормативно�правових актів,
прийнятих ЮНЕСКО, більшість із них спрямовані на інтег�
рацію освітніх систем як у межах європейського континен�
ту, так і за його межами. Один із таких документів є "Кон�
венція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу
освіту і вчених ступенів у державах регіону Європи", яка
була підписана 21 грудня 1979 р. Держави, що підписали
Конвенцію, ставили перед собою такі завдання: погодити
вимоги до абітурієнтів у кожній країні; забезпечити широ�
кий доступ у свої вищі навчальні заклади студентам і нау�
ковцям із будь�якої держави, що підписала дану Конвен�
цію; визнавати навчальні курси, дипломи і свідоцтва цих осіб;
створювати необхідні можливості для ефективного викори�
стання наявних ресурсів у галузі вищої освіти і наукової
праці в інтересах усіх договірних сторін [8, с. 9].

У межах Європейського Союзу в 1980 р. було розпоча�
то формування інформаційної мережі EURYDICE, яка ста�
вила на меті отримання, обробку та порівняння інформації
про національні системи освіти в країнах ЄС.

Важливими документами визнання інтеграційних про�
цесів у системі освіти на європейському континенті стали
Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum)
(1988 р.), а також Лісабонська конвенція про визначення
кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регі�
ону (1997 р.) та Сорбонська декларація (1998 р.). Лісабонська
конвенція зафіксувала домовленості про основні терміни,
за допомогою яких описуються моделі вищої освіти в
Європі, визначила компетенції державних органів, основні
принципи оцінки кваліфікацій, погодила механізми визнан�
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ня кваліфікацій у вищій освіті і позначила ряд інших важли�
вих проблем.

Цілісна політика Європейського Союзу, яка розроб�
ляється і здійснюється в галузі вищої освіти в останні деся�
тиріччя, сприяє формуванню наднаціональних інститутів,
послідовній роботі зі створення загальноєвропейської сис�
теми вищої освіти. Важлива особливість політики ЄС у даній
сфері полягає у взаємодії створених наднаціональних інсти�
тутів, перш за все Генерального Директорату освіти і куль�
тури Європейської Комісії і національних органів у ство�
ренні загальноєвропейських інформаційних і координацій�
них структур, розробці загальноєвропейських програм у
сфері вищої освіти з виділенням фінансових коштів для їх
реалізації. Найбільшими загальноєвропейськими програма�
ми, що надають істотну фінансову допомогу розвитку акаде�
мічної співпраці університетів, є Кометт (Commet), Еразмуc
(Erasmus), Лінгва (Lingua), Сократ (Socrates), Леонардо да
Вінчі (Leonardo da Vinci), Темпус/Тасіc (Tempus/Tacis).

Особливістю останніх років є цілеспрямована спільна
діяльність європейських країн із формування загальноєв�
ропейської системи освіти в межах Болонського процесу та
створення європейського простору вищої освіти. З 1999 р.
європейське освітнє співтовариство живе під знаком Бо�
лонського процесу, коли в Італії в м. Болонья відбулася
зустріч європейських міністрів освіти, і прийняття самої
декларації. Декларацію підписали міністри 29 європейських
країн. Суть Болонського процесу полягає у формуванні в
перспективі, а саме — до 2010 р., загальноєвропейської си�
стеми вищої освіти, названої "Зоною європейської вищої
освіти" і заснованої на спільності фундаментальних прин�
ципів функціонування. Цим актом країни�учасниці погоди�
ли загальні вимоги, критерії і стандарти національних сис�
тем вищої освіти і домовилися ввести єдині умови визнання
дипломів про освіту, працевлаштування і мобільності гро�
мадян, що має значно підвищити конкурентноздатність
європейського ринку праці й освітніх послуг. Зокрема, цим
документом задеклароване наступає:

1. Уведення двоциклічного навчання. Пропонується вве�
сти фактично два цикли навчання по формулі 3+2. При цьо�
му перший, бакалаврський, цикл повинен тривати не менше
трьох років, а другий, магістерський, — не менше двох років.
Вони повинні прийматися на європейському ринку праці в
якості освітніх і кваліфікаційних рівнів.

2. Уведення кредитно�модульної системи. Необхідно
створити систему кредитів відповідно до європейської сис�
теми трансферу кредитів — залікових одиниць, зробивши
її накопичувальною системою, здатною працювати в межах
концепції "навчання протягом усього" життя.

3. Контроль якості освіти. Передбачається установа
акредитаційних агентств, незалежних від національних
урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде грунтувати�
ся не на тривалості та змісті навчання, а на тих знаннях,
уміннях і навичках, що придбали випускники. Буде здійсню�
ватися сприяння міжнародному співробітництву по забез�
печенню якості освіти, розробка критеріїв для порівняння і
методів оцінки якості.

4. Розширення мобільності. На основі виконання попе�
редніх пунктів передбачається істотний розвиток мобіль�
ності студентів. Крім того, ставиться питання про поширен�
ня мобільності викладацького й іншого персоналу для взає�
много збагачення європейським досвідом. Передбачається
зміна національних законодавчих актів у сфері працевлаш�
тування іноземців.

5. Забезпечення працевлаштування випускників. Оріє�
нтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат:
знання випускників мають бути застосовані та практично
використані на користь усієї Європи. Усі академічні ступені
й інші кваліфікації мають бути затребувані європейським
ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути
полегшене. Із цією метою планується повсюдне використан�
ня Додатка до диплома, рекомендоване ЮНЕСКО.

6. Забезпечення привабливості європейської системи
освіти. Одне з головних завдань, що має бути вирішене в
межах Болонського процесу, — це залучення в Європу
більшої кількості студентів із інших регіонів світу. Вважаєть�
ся, що введення загальноєвропейської системи гарантії
якості освіти, кредитної накопичувальної системи, кваліф�
ікацій, що легко розуміються, приведе до підвищення інте�
ресу до європейської системи освіти [10].

Протягом останніх років Україна рішуче крокувала до
цієї події: отримала підтримку своїх прагнень у Раді Євро�
пи, вивчала досвід країн�учасниць Болонського процесу

щодо впровадження принципових положень декларації,
здійснювала модернізацію освітньої діяльності вищої шко�
ли відповідно до європейських вимог і стандартів.

Приєднання України до Болонського процесу зумови�
ло здійснення важливих змін у системі вищої освіти. Відпо�
відно до зазначеної угоди запроваджено кредитно�модуль�
ну систему організації навчального процесу на перших кур�
сах вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації,
підготовлено програми навчання (експериментальні на�
вчальні плани), адаптовано шкалу оцінювання знань сту�
дентів навчальних закладів та учнів шкіл, розроблено мето�
дику перерахування обсягу навчального навантаження чин�
них навчальних планів у кредити, адаптовано до європейсь�
ких вимог вищої освіти окремі документи (інформаційний
пакет, академічна довідка, додаток до диплома). Розробле�
но і схвалено колегією МОН та громадською колегією но�
вий Перелік галузей знань, бакалаврських програм підго�
товки фахівців у вищих навчальних закладах України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Україна тільки на початку шляху і стоїть

перед великими проблемами, найважливіша з яких — про�
блема якості освіти. Серед основних завдань, які ставлять�
ся перед національною вищою школою, особливе місце зай�
має розвиток співпраці у сфері контролю якості вищої ос�
віти шляхом визнання єдиної методології досягнення
якості, розробки єдиних критеріїв оцінки якості освіти, а
також установлення єдиних критеріїв якості. І тут є важ�
ливим визначення теоретичної та методологічної бази, яка
забезпечить правильний напрям руху до високого рівня
якості. В цілому, входження України до європейського
освітнього простору потребує впровадження в систему
вищої освіти: стратегії системної модернізації всієї освіт�
ньої сфери; системи якості освіти, яка відповідає стандар�
там якості ЄС, потребам ринкової економіки, внутрішньо�
го ринку держави та суспільства; державного реєстру на�
прямів підготовки та спеціальностей відповідно до Міжна�
родної стандартної класифікації освіти і Міжнародної
стандартної класифікації занять; системи кредитів на зра�
зок Європейської системи трансферу кредитів як відпові�
дного засобу сприяння збільшенню мобільності студентів.
Підсумовуючи, можна сказати, що, приєднавшись до Бо�
лонського процесу, національна вища школа відкриває для
себе можливості набути нових позитивних рис, що скла�
даються на основі інтеграційних тенденцій, а також виз�
начити своє місце і роль на теренах європейського освіт�
нього простору.
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ВСТУП
Відсутність необхідних законодавчих регламентацій

у сфері визначення специфіки діяльності кредитних
інститутів призвела до повного свавілля у виборі бан�
ком пріоритетних сфер діяльності. У час, коли в краї�
нах із розвиненою ринковою економікою існує чітка
межа між універсальними, інвестиційними, комерційни�
ми та іншими кредитними інститутами, в Україні прак�
тично всі кредитні структури мають статус універсаль�
них, фактично надаючи перевагу одному напряму діяль�
ності — операціям на фінансовому ринку, що є найбільш
прибутковими за умов, що склалися в економіці Украї�
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В останні роки теоретичні та практичні аспекти інве�

стування та його державного регулювання знайшли вис�
вітлення у наукових працях вітчизняних вчених�еко�
номістів: І.О. Бланка, Г.І. Башнянина, А.С. Гальчинсь�
кого, В.М. Гейця, Б.В. Губського, А.Ф. Гойка, А.І. Заго�
роднього, В.І.Карсекіна, М.І. Крупки, В.Д. Лагутіна, Т.В.
Майорової, І.Р. Михасюка, С.В. Мочерного, А.М. По�
ручника, П.С. Рогожина, Г.В. Строкович, Н.О. Татарен�
ка, В.Г. Федоренка, В.Я. Шевчука та ін. Вагомим внеском
у розробку цієї проблематики стали праці зарубіжних
учених Г. Александера, С. Баренса, Л.Дж. Гітмана,
М.Д. Джонка, Дж.М. Кейнса, М.М. Крейніної, О.В. Мер�
тенса, Г. Марковіца, Д. Норкотта, П. Роуза, Д. Сінкі,
Е. Гелферта, Р. Холта, У. Шарпа та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити практику банківської діяльності у сфері

регулювання розрахункових відносин за міжнародни�
ми правилами;

— визначити умови створення ефективної банківсь�
кої системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення відповідної законодавчо�правової осно�

ви забезпечення виконання зобов'язань органів держав�
ної, центральної банківської і фінансової систем щодо
кредитних організацій вимагає необхідних коректив
чинного законодавства. Передусім це стосується прак�
тики створення і використання резервних фондів бан�

УДК 351.822

Н. Б. Зубрицька,
здобувач, Академія муніципального управління

ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ

Ключові слова: банківська система, законодавча регламентація, інфраструктура, управління, пріоритетна
сфера діяльності, фінансовий ринок, функціонування.

Досліджено практику банківської діяльності у сфері регулювання розрахункових відносин за міжна>

родними правилами. Визначено умови створення ефективної банківської системи.

Investigated the practice of banking in the regulation of settlement relations based on international rules.

The conditions of an effective banking system.

ками на вимогу Національного банку України. Нині цен�
тральні органи акумулюють значні кошти клієнтів банків
(кредиторів банків), що, відповідно, обмежує реальні
можливості банку щодо забезпечення власних зобов'я�
зань зі своєчасного здійснення розрахунків клієнтів.
Вважаємо за необхідне змінити порядок взаємовідно�
син, що склався при формуванні і використанні резерв�
них фондів, який суперечить основному принципу діяль�
ності банку — першорядному забезпеченню інтересів
клієнта. Така необхідність зумовлена тим, що Націо�
нальний банк України, використовуючи кошти банку, не
поділяє з ним його відповідальності за зобов'язаннями.
Внаслідок "вилучення" суттєвої частки банківських ре�
сурсів за певних умов у банку виникає дефіцит платіж�
них коштів для забезпечення розрахунків конкретного
клієнта за наявності грошей на його поточному рахун�
ку.

Суттєвою обставиною, що гальмує розвиток банкі�
вського інвестиційного бізнесу, є відсутність норм, що
визначають основу і порядок визнання банків неплато�
спроможними, а також наслідки такого визнання. Тим
часом, банки є вельми специфічними учасниками ци�
вільних відносин, а тому порядок їх банкрутства вима�
гає спеціального врегулювання.

Щоденна практика банківської діяльності вимагає
узгодження норм внутрішнього законодавства, яке ре�
гулювало б розрахункові відносини з міжнародними
правилами для полегшення входження українських бан�
ківських установ у міжнародні платіжні системи. Такі
ж вимоги можна поставити і до системи бухгалтерської
і статистичної звітності банків з метою полегшення ана�
лізу їх стійкості іноземними інвесторами.

Управління банківською системою значною мірою
також залежить від сформульованих у чинному зако�
нодавстві вимог і від ефективності банківського нагля�
ду. Зосередження банківського нагляду під керівницт�
вом НБУ дає змогу вирішити лише одне завдання — ви�
конання директив самого центрального банку. У зв'яз�
ку з цим домінують штрафні санкції та інші акції репре�
сивного характеру. Щоб підсилити попереджувальний
ефект банківського нагляду і контролю, доцільно ство�
рити спеціальну державну комісію, яка виконувала б
функції незалежного експерта. Водночас вона повинна
володіти правом контролю за виконанням комерційни�
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ми банками і НБУ банківського законодавства. Невико�
нання банківськими структурами розпоряджень про
усунення виявлених відхилень надає цьому органу пра�
во інформувати про це широку громадськість. Необхід�
но виробити не тільки загальну стратегію розвитку ук�
раїнської банківської системи, а й механізм відповідаль�
ності за прийнятими зобов'язаннями на всіх рівнях
ієрархії банківського менеджменту.

Отже, зміцнення законодавчих основ моделі банкі�
вської системи вимагає розробки і прийняття нових за�
конів, а також внесення серйозних коректив у чинне
законодавство, зокрема з таких питань:

— законодавчо�правова база структуризації банкі�
вського середовища з виділенням інвестиційних, універ�
сальних, ощадних банків та інших кредитних інститутів;

— окреслення сфер відповідальності і виконання зо�
бов'язань кожного з рівнів банківської системи (НБУ і
банки другого рівня);

— розробка на законодавчій основі і запроваджен�
ня механізму стимулювання нагромаджень фізичних і
юридичних осіб, в основу якого повинні бути покладені
гарантії держави щодо збереження нагромаджень, а та�
кож заходи, які спонукали б до нагромадження;

— підпорядкування всіх рішень, що ухвалюються, і
законодавчо�правових норм критерію забезпечення
відповідальності банків за зобов'язаннями перед банка�
ми�партнерами, акціонерами, засновниками, депозита�
ріями, всім колом фізичних і юридичних осіб і перед дер�
жавою.

Засадничим принципом банківської інвестиційної
діяльності є розвиток фінансово�банківської інфра�
структури, до якої належать передусім небанківські фі�
нансові та банківські установи.

Як свідчить міжнародний досвід, небанківські фінан�
сові установи (НБФУ) потенційно можуть відігравати
важливу роль у економічному зростанні та розвитку
країни завдяки тому, що пропонують значно ширший
спектр фінансових інструментів, ніж банки. НБФУ мо�
жуть зробити значний внесок в мобілізацію та інвесту�
вання заощаджень населення. Так, лізингові установи
сприяють ліквідації або суттєвому скороченню дефіци�
ту фінансування малого бізнесу. Кредитні спілки відігра�
ють важливу роль на ринковому сегменті дрібних вклад�
ників та інвесторів і можуть потенційно заповнити де�
фіцит відповідних послуг для населення. А це, своєю
чергою, створює додаткові стимули для посередництва
залучених заощаджень (насамперед, особистих заоща�
джень громадян) та до розширення можливостей під�
приємств щодо джерел фінансування їх діяльності.

Отже, банки провадять свою інвестиційну діяльність
за умов конкуренції з боку НБФУ, адже банківська си�
стема і НБФУ є основними фінансовими посередника�
ми, які, пропонуючи інвесторам альтернативні варіанти
вкладення їхніх заощаджень, є конкурентами на ринку
фінансових послуг. НБФУ історично доповнювали, а в
деяких сферах — заміщували банківську систему, особ�
ливо при залученні ресурсів у ризиковані інноваційні
проекти та для фінансування дрібних інвестицій, насам�
перед, фізичних осіб. Стосовно місця НБФУ у сучасній
структурі фінансової системи, то тут у ролі фінансово�
го посередника продовжує переважати банківська сис�
тема. Такого висновку можна дійти на підставі того, що
реальний сектор економіки основну частину залучених
ресурсів одержав за рахунок банківського кредиту, а не
через фондовий механізм. Сьогодні ж переважна час�
тина корпоративних цінних паперів випускається не з
метою мобілізації додаткових коштів для розвитку ви�
робництва, а для цілей, пов'язаних з приватизацією дер�
жавного майна, перерозподілом власності, встановлен�
ня контролю над підприємством тощо.

Водночас створення великого та ефективного сек�
тора НБФУ є складним і довготривалим процесом. Так,
у країнах з подібним банківським сектором, який на сьо�
годні є в Україні, капіталізація фондових ринків зде�

більшого не перевищує 10% ВВП, що обмежує актив�
ність небанківських фінансових установ. Адже саме від
рівня капіталізації залежить успішна діяльність НБФУ
[6, с.12].

Сьогодні в Україні сектор НБФУ досить малий, а
участь небанківських фінансових установ у наданні
фінансових посередницьких послуг ще незначна.

Основною причиною недостатнього розвитку
вітчизняних НБФУ є несприятливий інвестиційний
клімат в Україні, низька привабливість переважної
більшості корпоративних цінних паперів, емітованих
вітчизняними підприємствами, обмежений набір фінан�
сових інструментів, що зумовлено низкою чинників: не�
задовільним правовим захистом внутрішніх та інозем�
них інвесторів в цінні папери; відсутністю належних пра�
вових засад функціонування фондового ринку та по�
вільним розвитком ринку цінних паперів; високим рівнем
податкового навантаження на фінансового інвестора та
іншими негативними чинниками. Активність ринків ка�
піталу залежить від інтенсивності попиту з боку основ�
них інституційних інвесторів, таких як недержавні пен�
сійні та страхові компанії, інститути спільного інвесту�
вання, а вони, своєю чергою, потребують привабливих,
з точки зору ліквідності, надійності та віддачі, інстру�
ментів фондового ринку для ефективного інвестування
залучених ними коштів. Неспроможність українських
ринків капіталу забезпечити такі умови стримує розви�
ток сектора НБФУ. На сьогодні ж капіталізація украї�
нських компаній, що котируються на організованому
фондовому ринку України, становить близько 4% ВВП.
Для порівняння: у таких країнах, як Росія, Польща, Че�
хія, цей показник становить 18—24%, в Естонії та Угор�
щині — понад 30 %, у США та Великій Британії — по�
над 140 %. Через це обсяги інвестицій НБФУ в Україні
становлять загалом близько 1% від ВВП, тоді як у більш
розвинених європейських країнах з перехідною еконо�
мікою цей показник сягає 20% ВВП, а в деяких — навіть
40% [6, с.13].

Перешкодами на шляху розвитку банківської інве�
стиційної діяльності є деформації у груповій структурі
банківського сектору.

Незважаючи на те, що в останні роки в банківській
системі України окреслились позитивні тенденції, усе
ж сьогодні в діяльності банків ще існують серйозні про�
блеми структурного характеру, які вимагають дослі�
дження та вирішення. Однією з важливих проблем фун�
кціонування банків, порівняно з будь�яким банком
світового рівня, є проблема розмірів банку (обсягів ак�
тивів та капіталу). Відсутність єдиної державної політи�
ки щодо розвитку банківської системи ринкового типу
призвела до того, що становлення банків відбувалося
здебільшого стихійно, без належного контролю і допо�
моги з боку держави. Внаслідок цього в Україні утво�
рилося багато дрібних, "кишенькових", погано забезпе�
чених кадрами, капіталами і сучасною технікою банків,
не здатних концентрувати кредитні ресурси і спрямо�
вувати їх на розвиток української економіки. В той час,
коли в світі відбувалися процеси концентрації капіталу,
в Україні він розпорошувався.

На етапі становлення банківської системи в Україні
(до кінця 1992 р.) була сформована оптимальна
кількість банків — 133, які мали 1751 установу на те�
риторії України, при цьому 1618 з них припадало на 6
найбільших банків. Банківська система України на той
час мала оптимальну пірамідальну структуру: п'ять
найбільших (за розміром капіталу) банків, група се�
редніх банків, група невеликих банків. Така структура
мінімізувала ризик системної кризи в банківській сис�
темі, збільшувала прозорість банківських операцій.
Аналогічною є структура банківських систем США,
Англії, Японії, інших розвинених країн, де функціонує
невелика кількість потужних банків і значна кількість
малих [2, с. 147]. Так, у США провідну роль в економіці
відіграють 50 банків, в яких зосереджена третина всіх
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банківських активів, у Франції 27% активів володіють
3 банки, а в Індії 28 банків здійснюють 90% усіх банкі�
вських операцій [3, с. 148].

Незважаючи на вимоги міжнародних фінансових
організацій про необхідність укрупнення, в економіках
багатьох країн середні і малі банки конкурують на рин�
ку поруч з великими банками. Процесу злиття і концен�
трації в банківській сфері перешкоджають чинники, які
мають [1, с. 284—286]:

— фінансовий характер, їх зумовлює нестача влас�
них фінансових ресурсів;

— юридичний характер, від цих чинників, зокрема
страждають кооперативні банки;

— соціальний характер, зумовлений людським фак�
тором.

За умов глобалізації ключовими чинниками успіху
малих і середніх банків мають бути дотримання ними
певних правил і стратегічних принципів, що дають змо�
гу малим банкам зберегти свої конкурентні переваги.

Для збереження конкурентних переваг малі і середні
банки мають: зосереджувати свої зусилля на одному або
кількох базових видах діяльності; обережно підходити
до диверсифікації своєї діяльності; використовувати
різні схеми і форми співробітництва; підвищувати рівень
професіоналізації тощо. Адже середні й дрібні банки не
є системними банками, оскільки не мають великої
кількості філій, практично не обслуговують корпоратив�
них клієнтів, їх зобов'язання не становлять навіть 10%
зобов'язань банківської системи України. Вони не бе�
руть активної участі в загальнодержавних банківських
проектах і програмах економічного розвитку та менше
контролюються з боку НБУ (у функції Департаменту
банківського нагляду НБУ входить нагляд за діяльністю
великих банків). Попри велику кількість власних про�
блем, малі банки виконують цілу низку дуже важливих
для економіки країни функцій. Як уважає М.П.Денисен�
ко, вони більш рухливі, з ними простіше домовитися про
ціну і вони є чинником, що демонополізує ринок [1,
С.124].

З метою створення ефективної банківської системи
необхідно щорічно розробляти стратегії розвитку бан�
ківської системи як з боку НБУ, так і Верховної Ради
України, оптимізувати її структурру відносно обсягів
капіталу, активів, чисельності населення, вкладень в
економіку та інших параметрів.

Серед фахівців існують різні точки зору на станов�
лення банківської інвестиційної діяльності в Україні, у
тому числі її інституціональної складової. Існує нема�
ло пропозицій щодо створення спеціалізованих інвес�
тиційних банків і державного банку, який займався б
інвестиційним кредитуванням та фінансуванням інвес�
тиційного розвитку економіки країни. Що ж до ство�
рення державного інвестиційного банку, то в Україні
для фінансової підтримки інноваційної діяльності та
кредитування інвестиційних проектів українських
підприємств у 2004 р. Кабінет Міністрів України за до�
рученням Президента України створив Український
банк реконструкції і розвитку (УБРР) (зареєстрований
НБУ 19 березня 2004 р.). Банк створений у формі зак�
ритого акціонерного товариства з статутним фондом
обсягом 32 млн грн. Основним акціонером є Державна
інноваційна компанія [5, С.24]. Однак створення такого
банку негативно оцінюють як НБУ, так і міжнародні
фінансові організації — МВФ і Світовий банк, — осте�
рігаючись того, що такий банк видаватиме пільгові кре�
дити тим підприємствам, які підтримує уряд.

Водночас з боку НБУ запропоновано створення
Банку розвитку на базі Німецько�українського фонду
(НУФ). Засновниками будуть також НБУ та Кабінет
Міністрів України, частина якого в статутному фонді
банку має бути незначною, що покликано обмежувати
вплив держави на діяльність банку. Основним призна�
ченням цього банку буде кредитування малого і серед�
нього бізнесу. Створення банку розвитку на базі НУФу

пов'язано з тим, що фонд має досвід та кваліфікований
менеджмент, і це дало йому можливість сформувати
високої якості кредитний портфель, у якому лише 1%
неповернених кредитів.

Нормами закону закладені умови для створення
повноцінних інститутів спільного інвестування, належ�
ної організації їхньої роботи та створення і розвитку
інфраструктури, потрібної для їх діяльності. Водночас
фонди "старого типу" формально можуть існувати до
2030 р. паралельно з інститутами спільного інвестуван�
ня нового типу або має відбутися їх трансформація у
корпоративні фонди, коли інвестиційні сертифікати пай�
овиків будуть замінені простими акціями фондів [4,
С.68]. За оцінкою експертів Міжнародного валютного
фонду, в Україні для задоволення потреб як великих
портфельних, так і звичайних дрібних інвесторів у на�
йближчій перспективі доцільно створити 30—40 потуж�
них пайових і корпоративних фондів, серед яких важ�
ливе місце має зайняти такий різновид інститутів
спільного інвестування, як венчурні фонди, що можуть
стати важливим джерелом інноваційного капіталу [7, с.
16].

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи наведені аргументи, мож�

на констатувати, що український фондовий ринок фор�
мується за моделлю, подібною до європейської. Тен�
денції, що намітились в економіці України та в привати�
заційних процесах, засвідчують також, що в перспек�
тиві є більш реальною побудова ринку за європейською
моделлю, ніж за американською. Сьогодні в Україні вже
створені пенсійні та інвестиційні фонди, а також стра�
хові компанії, які, однак, не стали основними учасника�
ми операцій із цінними паперами. З комерційних же
банків не виділяються інвестиційні, які спеціалізувались
би на операціях фондового ринку. Такі операції пере�
дусім виконують комерційні банки. У даний час у бан�
ківській системі України існує тенденція до універсалі�
зації банків, а не до їх подрібнення. Однією з головних
тенденцій на міжнародних фондових ринках є також
універсалізація діяльності фінансових установ, які
здатні надавати своїм клієнтам повний спектр фінансо�
вих послуг, у тому числі на ринку цінних паперів.

Інвестиційне партнерство передбачає узгодження
суб'єктами інвестиційних відносин своєю цілеспрямо�
ваної інвестиційної діяльності. Воно покликане забез�
печити її активізацію для якісних зрушень в розвитку
національної економіки. Живильним підгрунтям зрос�
тання та зміцнення банківського інвестиційного бізне�
су є інституційно�правове середовище, яке в кінцевому
підсумку неминуче відіб'ється на макро� і мікропоказ�
никах розвитку, добробуту населення.
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ВСТУП
Житлова політика в Україні здійснюється державою та

органами місцевого самоврядування відповідно до напрямів
соціально�економічного розвитку країни з метою реалізації
права громадян на житло. На функціонування системи дер�
жавного управління житловою сферою в сучасній Україні
впливає низка факторів, чи рушійних сил. Їх можна поділи�
ти на два види з огляду на вектор впливу, а саме: гальмуючі,
тобто такі, які стримують реалізацію заходів державної пол�
ітики, зокрема сповільнюють темпи і масштаби житлового
будівництва у порівнянні з запланованими; стимулюючі,
тобто такі, що активізують вказані процеси.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ.
Вагомий внесок у розв'язок загальних та галузевих про�

блем розвитку інвестиційно�будівельного комплексу
здійснили вітчизняні науковці: О. Амоша, В. Авер'янов,
Н. Александрова, О. Андрійко, В. Бакуменко, П. Бєлєнький,
Є. Бойко, З. Варналій, В. Гейць, Б. Данилишин, М. Доліш�
ний, Я. Жаліло, В. Козик, М. Козоріз, Є. Крикавський, Д. Лу�
к'яненко, Ю. Макогон, Н. Мікула, А. Мокій, М. Цвік та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити організаційну структуру управління жит�

ловою сферою в регіоні;
— визначити чинники, що визначають регіональні особ�

ливості управління житловою сферою регіону;
— обгрунтувати основні причинно�наслідкові механіз�

ми на ринку нерухомості в державі.

РЕЗУЛЬТАТИ
При формуванні механізму управління житловою сфе�

рою ключовим питанням є інвестиційна програма розвитку
житлової сфери регіону. Основні проблеми, які виникають
при формуванні інвестиційних програм у рамках стратегіч�
ного плану розвитку регіону, є неузгодженість різних інвес�
тиційних проектів за строками та механізмами реалізації гло�
бальних міських цілей у рамках єдиного соціально�економі�
чного комплексу. Важливою проблемою є врахування "шлей�
фа наслідків", пов'язаних з реалізацією даної програми, особ�
ливо соціального й екологічного характеру [2; 5, с. 68; 6].

Під житловою сферою розуміється система соціально�
економічних відносин, що складаються із приводу придбан�
ня, володіння й користування житлом [1]. Механізм економ�
ічної взаємодії й регулювання системи управління житловою
сферою включає безліч компонентів, блоків і залежностей.

Іншою, не менш важливою проблемою в умовах сучас�
ної економічної ситуації в Україні є залучення інвесторів,
особливо із числа комерційних структур. Найчастіше, інвес�
туючи в програми регіонального розвитку, інвестор піклуєть�
ся, насамперед, про свій суспільний імідж чи про одержання
дивідендів. Разом з тим, у регіональних законодавчих і вико�
навчих органів є достатня кількість економічних регуляторів
(пільгове оподатковування, система преференцій тощо), що
дозволяють зробити участь комерційних структур у реалі�
зації інвестиційних проектів економічно обгрунтованими.

Враховуючи специфіку будівельної продукції як інвес�
тиційного товару (її нерухомість, закріпленість, матеріало�
та капіталомісткість, тривалість створення та експлуатації
тощо) та особливості обігу будівельної продукції як товару,
відзначимо, що вона визначає характер взаємовідносин учас�
ників інвестиційного процесу. Товар будівельного комплек�
су, як правило, не виходить на ринок у пошуку покупця, а

УДК 351.824: 332.14
А. В. Клименко,
здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Досліджено організаційну структуру управління житловою сферою в регіоні. Визначено чинники,
що визначають регіональні особливості управління житловою сферою регіону. Обгрунтовано основні
причинно>наслідкові механізми на ринку нерухомості в державі.

The organizational structure of management by a housing sphere is explored in a region. Factors which
determine the regional features of management by the housing sphere of region are certain. Basic consequences
mechanisms are grounded at the market of the real estate in the state.

створюється на замовлення конкретної особи відповідно до
заздалегідь визначеного проекту. В цьому зв'язку для оцінки
конкурентоспроможності продукції треба опиратися на кри�
терії, які пропонує замовник. Слід визначити перелік пара�
метрів, пріоритетних з точки зору покупців будівельної про�
дукції. А сукупність вартісних та якісних її характеристик
сприяє створенню переваг над продукцією конкурентів, за�
довольняючи при цьому певні потреби споживача [3].

Вагомим чинником, який впливає на конкуренто�
спроможність будівельної продукції, є її вартість. За дове�
деннями українського науковця В. Шевчука, "… стандартні
критерії засвідчують завищену вартість української нерухо�
мості. Якщо порівняти вартість умовної середньої квартири
площею 55—60 кв. м ($60 тис.) із середньою річною заробіт�
ною платою ($2,5 тис.), то відповідне співвідношення стано�
вить 24" [10]. Для порівняння: у США ознакою "перегріву"
ринку нерухомості вважається збільшення цього співвідно�
шення до заледве 3,8, у Великобританії — до 6. З іншого боку,
вартість річної ренти зазначеної середньої української квар�
тири перебуває у межах $2,5 тис., що менше річного доходу
на валютний депозит вартістю $60 тис. Зроблені науковцем
розрахунки дозволяють запідозрити не звичайний "перегрів"
ринку нерухомості, який супроводжує цикл ділової актив�
ності, а спекулятивну "бульбашку", що відбиває вагомі струк�
турні деформації і може мати відчутні деструктивні наслідки.

На думку В. Шевчука, ключовим для розуміння вітчизняної
"бульбашки" видається інвестиційний "сигнал", який не має без�
посереднього стосунку до звичної в таких випадках причини —
прискореного економічного зростання та підвищення доходів
населення. Схоже на те, що початковий імпульс для стрімкого
підвищення цін на нерухомість був створений одночасною "вте�
чею" від долара та зарубіжних валютних активів [4, с. 270]. Важ�
ливим фактором впливу на конкурентоспроможність будівель�
ної продукції є її якість. Вона має вагомий вплив на загальну
вартість об'єкта, ступінь задоволення споживача і рівень прибутку
самої будівельної компанії. Сучасні вимоги до будівництва по�
в'язані із впровадження системи управління якістю.

Оскільки не існує універсальної моделі реалізації зазна�
ченої системи, то кожному підприємству слід самостійно роз�
робити модель, яка задовольнила б усі потреби та відповіда�
ла його стратегії.

Виходячи із сучасного трактування якості продукції, "су�
купність властивостей продукції, які зумовлюють її здатність
задовольняти певні потреби відповідно до її призначення "
та властивостей будівельної компанії одночасно ініціювати,
розробляти, реалізувати і завершувати декілька проектів,
роботу, яку виконує будівельне підприємство, слід розгля�
дати як сукупність процесів. А це, своєю чергою, зумовлює
створення принципово нової моделі управління якістю буді�
вельним проектом для узагальненої координації над всіма
проектними командами на кожній стадії проекту [8].

Досвід зарубіжних методів доводить, що прийняття та реал�
ізація ефективних заходів щодо забезпечення якості можливі
тільки при всебічному систематичному аналізі фактичного стану
якості продукції, для цього і слід створювати бази даних [9, с. 25].

Збільшення обсягів виробництва будівельної продукції,
підвищення її науково�технічного рівня, якості, зменшення
собівартості, скорочення інвестиційного циклу та зменшен�
ня фінансових ризиків, тобто підвищення її конкурентосп�
роможності, неможливі без повного, якісного і своєчасного
забезпечення учасників інвестиційної діяльності в будівництві
цільовою економічною, нормативно�правовою, науково�тех�
нічною та комерційною інформацією. Необхідність володін�
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ня такою інформацією повністю обгрунтовується можливі�
стю учасникам інвестиційного процесу в будівництві органі�
зувати оперативне та якісне інформаційне забезпечення своєї
виробничої діяльності, що, своєю чергою, дозволить досягти
на цій основі: скорочення інвестиційного циклу; здешевлен�
ня вартості об'єктів будівництва; зменшення фінансових ри�
зиків; отримання додаткового прибутку [9, с. 25].

При формуванні механізму державного управління жит�
ловим будівництвом необхідно визначитися, у першу чергу,
із цілями створення такого механізму. Існує безліч тлумачень
терміна "ціль". У загальному випадку можна користуватися
визначенням, що запропоновано в роботі С.А. Обозова:
"Свідоме целепокладання можна визначити як такий розу�
мовий процес, який характеризується формуванням образа
майбутньої людської діяльності на основі знання потреб
соціального буття, зв'язків і властивостей об'єктивного миру,
а також з урахуванням засобів, що необхідні для матеріалі�
зації цього образа, і даних прогнозування. Засоби матеріа�
лізації мети визначаються практикою" [7, с. 83].

Під метою розвитку системи державного управління жит�
ловою сферою мається на увазі досягнення деякого рівня роз�
витку соціально�економічних механізмів і структур у житло�
во�будівельному комплексі регіону. Система цілей визначає
вимоги до майбутнього стану регіону або напрямі його зміни.
Завдання вирішуються шляхом визначення оптимальних (а не
максимальних) величин ефективності тих або інших проектів
(стратегій) для досягнення тієї або іншої мети розвитку міста,
в більшості випадків це поліпшення житлових умов жителів.

Слід зазначити, що моделювання функціонування жит�
лової сфери зв'язане не тільки із забезпеченням прогнозу
екзогенних змінних і описом траєкторії розвитку структу�
ри й обсягів житлового будівництва, але й з вибором і об�
грунтуванням економічної політики в сфері науково�техні�
чного прогресу, інвестицій, цін тощо.

Необхідність економіко�математичного моделювання жит�
лової сфери пов'язана з тим, що ефект від прийняття рішень
державними структурами виявляється протягом тривалого пе�
ріоду в майбутньому, у якому процес виробництва функціонує
при ресурсах, створених колись і тепер. У сучасних умовах у
житловому будівництві видається досить важливим врахуван�
ня тривалості інвестиційного циклу, який досягає в ряді випадків
строків, що далеко виходять за рамки доступного для дослід�
ження періоду. Складність і багатогранність зазначеної пробле�
ми вимагає використання комплексного підходу до її рішень
владних структур, який може бути реалізований методами еко�
номіко�математичного моделювання.

При моделюванні житлової сфери необхідно вирішува�
ти завдання прогнозування довгочасних тенденцій зростан�
ня будівельного виробництва з урахуванням вимог і обмежень
економіки міста й попиту на будівельну продукцію (житло).

Прогнозування повинне бути різноманітне, що дозво�
ляє оцінювати різні шляхи й можливості розвитку з ураху�
ванням різних обмежень і критеріїв оптимальності. У зв'яз�
ку з вищевикладеним методи економічного прогнозування
опираються на статистичну обробку даних, що характери�
зують існуючу структуру житлового фонду. Це дозволяє
більш об'єктивно розкрити всю систему зв'язків і відносин,
увесь комплекс параметрів стану й закономірностей явищ і
процесів, визначити найкращі шляхи розвитку.

Однієї з найважливіших економічних проблем державного
управління житловою сферою в умовах ринкових відносин є
комплексне вивчення чинників, здатних стимулювати процес
стійкого росту житлового будівництва шляхом побудови еко�
номіко�математичних моделей, що базуються на дослідженні
причинно�наслідкових зв'язків. Найпоширенішим методом,
яким сьогодні користуються при визначенні впливу чинників
розвитку, є прості й комбінаційні угруповання. Однак вони не
дають можливості кількісно визначити вплив кожного факто�
ра. Економіко�математичні методи, не ігноруючи роль традиц�
ійних статистичних методів, а розбудовуючи й доповнюючи їх,
є інструментарієм, який дає можливість поєднувати якісно�те�
оретичний аналіз із кількісним і тим самим з великою точністю
відображувати причинно�наслідкові зв'язки у всіх галузях еко�
номіки регіону, у тому числі в житловім будівництві.

При розробці ефективних рішень щодо розвитку й фун�
кціонування державного управління житловою сферою
важливим питанням є правильний вибір критеріїв оптималь�
ності, які повинні відповідати наступним вимогам:

— визначення основних, а не другорядних цілей, завдань;
— критичність до досліджуваних параметрів, що виз�

начається його суттєвими кількісними змінами при досить
незначних змінах у досліджуваних операцій;

— одиничність, тому що в іншому випадку дослідження

ускладнюються й найчастіше стають неможливими;
— простота;
— відображення динамічності процесу або системи що

моделюється.

ВИСНОВКИ
Таким чином, моделювання розвитку житлової сфери

повинно враховувати ряд організаційно�економічних змін,
які відбуваються в житловій сфері у зв'язку з переходом на
ринкові відносини, зокрема:

— по�перше, діяльність практично всіх підприємств бу�
дівельного комплексу орієнтована на виконання умов до�
говорів, а не планових показників;

— по�друге, ціни як на кінцеву будівельну продукцію,
так і на окремі її компоненти формуються під впливом рин�
кових механізмів. Таким чином, формування структури
житлового будівництва повинне грунтуватися на прийнятті
збалансованих рішень владниими структурами з урахуван�
ням структури попиту й пропозиції на житло;

— різко скоротився держсектор у житловій сфері, од�
ночасно зросли обсяги приватного й змішаного житлового
будівництва, що привело до втрати керованості будівельним
комплексом. Регулювання ринків будівельно�монтажних
(підрядних) робіт, проектно�дослідницьких робіт, будмате�
ріалів, устаткування, ринки девелоперов і так далі здійснюєть�
ся економічними методами;

— адміністративні методи державного регулювання в
сфері житлового будівництва зведені до ліцензування, про�
ведення антимонопольної політики, здійсненню контролю
за дотримання будівельних норм і правил, норм проекту�
вання, екології, техніки безпеки, енергонагляду, встанов�
ленню тарифів і розцінок на енергоносії, дотриманням за�
конодавчих актів по праці й соціальній політиці;

— активно розвиваються нові організаційно�правові
форми підприємств житлової сфери — холдинги, концер�
ни, фінансово�промислові групи тощо. В організаційних
структурах підприємств з'явилися нові функціональні служ�
би: маркетингові, ріелторскі, інжинірингові, по підготовці
тендерної документації (оферт), комерційні, по товарооб�
мінним операціям (по бартеру), консалтингові тощо;

— також змінився порядок фінансування й кредитуван�
ня житлового будівництва.
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ВСТУП
Регіональний економічний розвиток є одним з ос�

новних результатів регіональної економічної політики,
що формується з урахуванням територіальних переваг
та особливостей. При цьому вибір основних елементів
регуляторного механізму, що забезпечують економіч�
ний розвиток регіону, вирішується як на загальнодер�
жавному, так і на регіональному рівнях. Важливим ас�
пектом є структурування ролі органів державної влади
на загальнонаціональному та регіональному рівнях у
забезпеченні регіонального економічного розвитку.
Дієвість місцевих органів влади у формуванні сучасної
регуляторної політики є вагомим чинником стабільно�
го економічного розвитку регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання регуляторної політики в сфері регіональ�

ного економічного розвитку досліджувалися українсь�
кими науковцями: А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Дани�
лишин, Я. Дяченко, В. Кравченко, І. Лукінов, О. Рудчен�
ко, І. Чугунов, А. Чухно, М. Чумаченко, а також зару�
біжними вченими: Джеймс Д. Гвортні, Річард Л. Стра�
уп, М. Лендьел, Дж. Ханесен, Д. Юлл, Е. Блеклі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— удосконалити склад суб'єктів інвестиційно�інно�

ваційної сфери регіону;
— визначити задачі щодо вдосконалення законодав�

ства України стосовно інвестування інноваційної діяль�
ності.

УДК 35.072.8

О. Р. Онищенко,
здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗДІЙСНЕННЯ
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to perfection of legislation of Ukraine in relation to investing of innovative activity.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасне ринкове господарство базується на інно�

ваціях, інноваційному підприємництві. Щоб витрима�
ти конкуренцію на ринку, потрібно мати товар вищої
якості, нижчі, ніж у інших товаровиробників, індиві�
дуальні витрати. Все це викликає гостру необхідність
впровадження новин у процес відтворення капіталу,
який не може бути здійснений без інтелектуальних
інвестицій. Інвестиції в нововведення допомагають
ефективніше використовувати найдефіцитніший чин�
ник в економіці — капітал — для випуску необхідної
кількості товару. Але для того, щоб виробляти нови�
ни, використовувати їх в процесі відтворення, по�
трібно здійснювати витрати на наукові розробки, ноу�
хау, підготовку і безперервне підвищення кваліфікації
фахівців, підприємців, менеджерів, працівників, зай�
нятих в процесі відтворення. Інтелектуальні інвестиції
— це і є довгострокові вкладення в підтримку і розви�
ток наукового потенціалу, в підготовку фахівців та
інших учасників, в передачу досвіду, в ліцензії, ноу�
хау, інженерно�консультативні послуги й інші захо�
ди, що забезпечують інноваційне відтворення капіта�
лу.

Не менш важливим є поняття і економічні категорії,
використані в інноваційній діяльності.

У Законі України "Про інноваційну діяльність" від 4
липня 2002 р. [2] під інноваціями (нововведеннями) ро�
зуміється результат наукової (науково�дослідної) і на�
уково�технічної діяльності, що є об'єктом інтелектуаль�
ної власності.
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При цьому під науковою (науково�дослідної) діяль�
ністю розуміється діяльність, направлена на отримання
і застосування нових знань, зокрема:

— фундаментальні наукові дослідження — експери�
ментальна або теоретична діяльність, направлена на от�
римання нових знань про основні закономірності побу�
дови, функціонування і розвитку людини, суспільства,
навколишнього природного середовища;

— прикладні наукові дослідження — дослідження,
направлені переважно на застосування нових знань для
досягнення мети і рішення конкретних задач.

Окрім поняття "науково�дослідна діяльність", існу�
ють поняття "науково�технічна діяльність", "інновацій�
ний процес", інноваційна діяльність".

Так, науково�технічна діяльність є діяльністю, що
направлена на придбання нових знань для вирішення
технологічних, інженерних, економічних, соціальних,
гуманітарних і інших проблем.

Результатом наукової діяльності є інтелектуальна
власність, яка є особливим видом цивільних прав, що
встановлюють монополію їх власника на використання
різних результатів інтелектуальної, творчої діяльності
(об'єктів інтелектуальної власності), включаючи право
переуступати іншій особі ця правомочність або відмо�
витися від них.

Інноваційний процес — це процес отримання і на�
копичення наукових знань, доведення їх до вигляду,
придатного для практичного використання, що скла�
дається з наступних стадій:

— фундаментальні дослідження;
— прикладні дослідження;
— первинне (піонерське) освоєння інновацій для

його серійного випуску.
Інноваційна діяльність — діяльність, що має на меті

реалізацію в суспільній практиці інновацій, одержаних
в результаті фундаментальних і прикладних науково�
дослідних робіт і науково�технічної діяльності, шляхом
їх практичного освоєння.

Діяльність юридичних і фізичних осіб вважається
інноваційною за умови використання в цій діяльності
об'єкта інтелектуальної власності, забезпеченого охо�
ронними документами (патентами, авторськими свідоц�
твами, свідоцтвами про офіційну реєстрацію, ліцензій�
ними договорами, договорами про поступку і переус�
тупку патенту).

З погляду інвестування інновацій найбільший інте�
рес представляє процессно�фінансовий підхід. "В рам�
ках процессно�фінансового підходу під інновацією ро�
зуміється процес інвестування в новації, вкладення за�
собів в розробку нової техніки, технології, наукові дос�
лідження" [5, с. 103].

Розрізняючи поняття "новина" і "інновації", Р.А. Фат�
хутдінов вважає, що вкладення інвестицій в розробку
новини — половина справи. Головне — запровадити
новину, перетворити новину на форму інновації, тобто
завершити інноваційну діяльність і одержати позитив�
ний результат, потім продовжити дифузію інновації [6,
с. 179].

Інновації тісно пов'язані з науково�технічним про�
гресом (НТП), будучи його результатом. Науково�тех�
нічний прогрес органічно об'єднує розвиток науки і тех�
ніки. Перетворення науки (тієї її частини, яка пов'яза�
на з виробництвом, чинить пряму дію на нього) в безпо�
середню продуктивну силу означає, що кожен черговий
крок у розвитку техніки спирається на попередню йому
наукову розробку, що технічний прогрес стає матеріа�
лізацією прогресу наукового [7, с. 74].

На сучасному етапі інноваційний тип розвитку сус�
пільства виступає найчастіше у формі швидко здійсню�
ваного науково�технічного прогресу, що вносить кар�
динальні зміни у виробництво. У основі цього процесу
лежить безперервний і цілеспрямований процес пошу�
ку, підготовки і реалізації нововведень, який дозволяє
відновити виробництво, задовольнити потреби суспіль�

ства, забезпечити поліпшення його життєдіяльності.
Інноваційний тип розвитку базується на постійно наро�
щуваних можливостях науки і техніки і стає доміную�
чою лінією розвитку сучасної цивілізації.

Враховуючи той факт, що наукова розробка є однією
із стадій інноваційної діяльності, логічною є наявність
тісного взаємозв'язку між інноваційною діяльністю і на�
уково�технічним прогресом. Але кожна стадія інновац�
ійної діяльності вимагає відповідних вкладень. Існує дум�
ка, що інноваційна діяльність, пов'язана з капітальними
вкладеннями в інновації, називається інноваційно�інвес�
тиційною діяльністю [8, с. 17].

Таким чином, поняття "інноваційно�інвестиційна
діяльність" існує. Виявимо основних суб'єктів такої
діяльності, з метою визначення, зрештою, суб'єктів інве�
стиційно�інноваційної сфери.

Звернемося до існуючих у сфері інвестиційної і інно�
ваційної діяльності законів.

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну
діяльність" [1], суб'єктами інвестиційної діяльності, яка
здійснюється у формі капітальних вкладень, є інвесто�
ри, замовники, підрядчики, користувачі об'єктів капі�
тальних, вкладень та інші особи.

Інвестори здійснюють капітальні вкладення на те�
риторії України з використанням власних і (або) залу�
чених засобів. Відповідно до законодавства України,
інвесторами можуть бути фізичні і юридичні особи, що
створені на основі договору про спільну діяльність і не
мають статусу юридичної особи, об'єднання юридичних
осіб, державні органи, органи місцевого самоврядуван�
ня, а також іноземні суб'єкти підприємницької діяль�
ності (далі — іноземні інвестори).

Замовники — уповноважені на це інвесторами
фізичні і юридичні особи, які здійснюють реалізацію
інвестиційних проектів. При цьому вони не втручають�
ся в підприємницьку і (або) іншу діяльність інших су�
б'єктів інвестиційної діяльності, якщо інше не передба�
чене договором між ними. Замовниками можуть бути
інвестори. Замовник, що не є інвестором, наділяється
правами володіння, користування і розпорядження ка�
пітальними вкладеннями на період і в межах повнова�
жень, який встановлений договором і (або) державним
контрактом відповідно до законодавства України.

У світовій практиці в цьому випадку використовуєть�
ся поняття "реципієнт". Реципієнт — це суб'єкт інвес�
тиційної діяльності у вигляді підприємства, організації,
використовуючий інвестиції [4, с. 48].

Підрядчики — це фізичні і юридичні особи, які ви�
конують роботи за договором підряду і (або) держав�
ним контрактом, що укладається із замовниками відпо�
відно до Цивільного кодексу України. Підрядчики зо�
бов'язані мати ліцензію на здійснення ними тих видів
діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до
державного закону.

Користувачі об'єктів капітальних вкладень — фі�
зичні і юридичні особи, зокрема іноземні, а також дер�
жавні органи, органи місцевого самоврядування, іно�
земні держави, міжнародні об'єднання і організації, для
яких створюються вказані об'єкти. Користувачами
об'єктів капітальних вкладень можуть бути інвестори.

До перерахованих суб'єктів інвестиційної діяльності
слід також віднести постачальників товарно�матеріаль�
них цінностей, фінансові і інвестиційні установи, стра�
хові і посередницькі організації.

Суб'єкт інвестиційної діяльності має право суміща�
ти функції двох і більш суб'єктів, якщо інше не встанов�
лене договором і (або) державним контрактом, що ук�
ладається між ними.

Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:
— здійснювати інвестиційну діяльність відповідно до

міжнародних договорів України, державних законів і
інших нормативних правових актів України, законів
суб'єктів України та інших нормативних правових актів
суб'єктів України, а також із затвердженими в установ�
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леному порядку стандартами (нормами і правилами);
— виконувати вимоги, що пред'являються держав�

ними органами і їх посадовцями, не суперечать нормам
законодавства України;

— використовувати засоби, що направляються на
капітальні вкладення, за цільовим призначенням.

Відносини між інвестором і власником об'єкта інве�
стування (його представником) з приводу реалізації
інвестиційного проекту визначаються інвестиційним до�
говором. Інвестиційний договір — це цивільно�право�
вий договір, що визначає має рацію і обов'язку суб'єкта
інвестиційної діяльності відносно об'єкта інвестування.
Форма і умови зразкового інвестиційного договору зат�
верджуються ухвалою губернатора регіону, узгодже�
ним в необхідних випадках з органами самоврядування.
Інвестиційний договір укладається з інвестором і діє
протягом всього терміну реалізації інвестиційного про�
екту. У разі передачі об'єкта інвестування у власність
інвестору, земельна ділянка закріплюється за ним на
умовах договору оренди на термін здійснення інвести�
ційного проекту. Договір оренди земельної ділянки, на
якому розташований об'єкт інвестування, є невід'ємною
складовою частиною інвестиційного договору. У разі
припинення (розірвання) інвестиційного договору до�
говір оренди земельної ділянки автоматично припи�
няється.

Визначення інвесторів для реалізації кожного кон�
кретного інвестиційного проекту відносно об'єктів
інвестування виробляється шляхом проведення інвести�
ційного конкурсу. Інвестиційний конкурс — це проце�
дура відбору приватного інвестора для реалізації інвес�
тиційного проекту. При цьому умови організації і про�
ведення конкурсу не повинні передбачати оплат, мит,
зборів, що накладаються на будь�яких приватних інве�
сторів, що беруть в ньому участь, окрім застави, внесен�
ня якого сприяє своєчасному виконанню інвестиційно�
го договору.

У Законі України "Про інноваційну діяльність" [2]
встановлені суб'єкти інноваційної діяльності. До них
відносяться: фізичні і (або) юридичні особи України,
фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, осо�
би без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять
в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають май�
нові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи за�
позичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних про�
ектів.

Закон України "Про інноваційну діяльність" [2] вста�
новлює форми стимулювання державою інноваційних
процесів. Згідно цього закону на державну підтримку
можуть розраховувати дві категорії підприємств:

1) підприємства, що реалізують в Україні інноваційні
проекти;

2) підприємства, що мають статус інноваційних.
Підприємствами, що мають статус інноваційного,

тобто "інноваційним підприємством", згідно ст. 1 ана�
лізованого закону, можуть бути інноваційний центр,
технопарк, технополіс, інноваційний бізнес�інкубатор.
При цьому, якщо порядок створення технопарків регу�
люється відповідним законом, то законодавчого визна�
чення процесу отримання підприємством юридичного
статусу інших форм, які дають право називатися інно�
ваційним підприємством, не передбачено. Такі підприє�
мства повинні випускати інноваційний продукт або інно�
ваційну продукцію у розмірі більше 70 % від загального
обсягу продукції або послуг. У цьому визначенні клю�
човими моментами є поняття інноваційний продукт і
інноваційна продукція.

Особливу підтримку держава повинна надавати
пріоритетним галузям розвитку науки і техніки. Згідно
ст. 2 Закону "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" [3], пріоритетні напрями іннова�
ційної діяльності в Україні — це науково, економічно і
соціально обгрунтовані і законодавчо визначені напря�
ми інноваційної діяльності, направлені на забезпечення

потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоз�
датній, екологічно чистій продукції, високоякісних по�
слугах і збільшенні експортного потенціалу держави.
Розрізняють стратегічні і середньострокові пріоритетні
напрями інноваційної діяльності. Вони повинні врахо�
вуватися при розробці державних програм економічно�
го і соціального розвитку України.

Стаття 7 Закону "Про пріоритетні напрями інновац�
ійної діяльності в Україні" [3] визначає стратегічні пріо�
ритети на період з 2003 по 2013 рік, а стаття 8 — середнь�
острокові (до 2007 року). З одного боку, оскільки фінан�
сова підтримка держави передбачена в пріоритетних на�
прямах, таку велику кількість пріоритетних напрямів
можна розцінювати як позитивний момент, але в реаль�
но існуючих умовах якісно профінансувати кожне з них
у держави немає можливості.

Необхідно відзначити роль вузівських учених у
відсотках перекладу сфери економіки на науково об�
грунтований шлях постіндустріального розвитку. Ос�
танніми роками розвиток більшості галузей матеріаль�
ного виробництва і соціальної сфери здійснювався на
системній основі з розробкою конкретних програм,
планів і проектів.

Таким чином, вплив вищої школи на соціально�еко�
номічний розвиток регіону виявляється у наступних
напрямах:

— підготовка кваліфікованих кадрів (на всіх рівнях
освіти);

— наукові дослідження і дослідно�конструкторські
розробки для промисловості;

— серійне виробництво інноваційної продукції;
— експертиза і сертифікація продукції;
— розробка і експертиза планів, програм, норматив�

них документів.
Активізація участі вищої школи в соціально�еконо�

мічних процесах і надалі сприятиме прискоренню пере�
ходу регіонів до якісно нового етапу розвитку.

Ми пропонуємо створити на базі провідних універ�
ситетів університетські навчально�наукові інноваційні
комплекси (УНІК).

У зв'язку з цим ще більш актуальною є система взає�
мовідносин, що виникає між  навчально�науковим інно�
ваційним комплексом вищої школи і господарюючими
суб'єктами регіону, що є за своєю суттю суб'єктами інве�
стиційно�інноваційної сфери.

Навчально�науковий інноваційний комплекс вищої
школи — авангард, центральний елемент інноваційного
соціально�економічного розвитку регіону.

ННІК вищої школи — комплекс взаємозв'язаних,
взаємодіючих навчально�освітніх, науково�дослідних,
інноваційно�виробничих і інфраструктурних підрозділів
вищої школи, призначених для організації і функціону�
вання єдиного конвейєра формування і випуску профе�
сійних фахівців, науково�дослідної, науково�технічної
продукції і умов для її ефективного обслуговування і
використання.

Сформована структура управління вузу, на нашу
думку, вимагає лише локальних змін при створенні но�
вих підрозділів, модифікацій окремих форм. Важливі�
шим проблематичним питанням є встановлення, опти�
мізація функціонально�інформаційних взаємозв'язків
конкретних освітніх і інноваційних підрозділів з метою
ефективного функціонування комплексу УНІК, а голов�
не — інвестиційно�інноваційної сфери регіону.

ННІК вищої школи призначений для обслуговуван�
ня, забезпечення науково�технічного розвитку держа�
ви, регіону, а також окремого підприємства. Тому на
справжньому етапі ННІК розглядається як залежна,
взаємозв'язана сукупність, орієнтована на регіональний
науково�технічний (інноваційний) комплекс.

Навчально�науково�інноваційним комплексом
(ННІК) є вищий навчальний заклад всіх форм влас�
ності, незалежно від галузевої приналежності, що за�
безпечуюче єдність освітнього процесу, науково�дос�
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лідної, науково�технічної і інноваційної діяльності на
всіх стадіях і етапах підготовки фахівців, наукових і
науково�педагогічних кадрів, діяльність якого на�
правлена на соціально�економічний і духовний роз�
виток суспільства, країни, регіону. ННІК — вищий на�
вчальний заклад, що має статус юридичної особи або
асоціації юридичних осіб, пройшов атестацію і дер�
жавну акредитацію, реалізує відповідно до ліцензії
освітні програми вищої і середньої спеціальної осві�
ти, веде наукові дослідження і науково�технічну
діяльність, має в своєму складі акредитовані інно�
ваційні структури, забезпечує єдність освітнього про�
цесу, науково�дослідної, науково�технічної і іннова�
ційної діяльності на всіх етапах і формах підготовки
фахівців, забезпечуюче випуск інноваційного продук�
ту: речовинного, інформаційного, фахівців. Від�
мінність ННІК від інших подібних організацій поля�
гає у тому, що його діяльність направлена на вироб�
ництво інноваційного продукту.

Поняття і економічні категорії в існуючих законо�
давчих положеннях як державного, так і регіонального
рівня розглядаються окремо, стосовно інвестиційної
діяльності, з одного боку, і інноваційної діяльності — з
другого боку. Інноваційна діяльність не можлива без
відповідних вкладень інвестицій. Тому було б доцільним
виділення якоїсь сфери, яка охоплювала б в сукупності
і інвестиції, і інновації. Назвемо її "інвестиційно�інно�
ваційна сфера".

Термін "сфера" у вітчизняній літературі зустрічається
достатньо часто. Але по відношенню до цього терміну зас�
тосовується різне його "наповнення". Зокрема зустрічають�
ся наступні види сфер: "науково�технологічна сфера", "на�
уково�технічна сфера", "науково�інноваційна сфера", "інно�
ваційна сфера", "інвестиційна сфера", "інвестиційно�буді�
вельна сфера".

Комарова А.І. вважає [4, с. 47], що "інвестиційна
сфера" охоплює всю сукупність галузей народного гос�
подарства, в яких відбувається накопичення засобів ви�
робництва і фінансових ресурсів, що забезпечують
відтворення капіталу. А вітчизняні автори [8, с. 18] під
інноваційною сферою розуміють сферу діяльності ви�
робників і споживачів інноваційної продукції (робіт,
послуг), включаючи створення і розповсюдження інно�
вацій.

Видається доцільним введення поняття "інвестицій�
но�інноваційна сфера", суб'єктами якої є юридичні осо�
би, що не тільки займаються інноваційною діяльністю,
але і здійснюють інвестування такої діяльності

Під інвестиційно�інноваційною сферою ми розумі�
ємо сектор економіки, головною метою якого є першо�
чергове вкладення інвестицій на інноваційний розвиток
суспільства для забезпечення перспектив соціального
розвитку країни і структурних економічних перетворень
у рамках довгострокової стратегії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у ринкових умовах необхідна державна

підтримка в такій важливій сфері, як інвестиційно�іннова�
ційна. Інноваційна діяльність не можлива без відповідних
інвестицій. Серед найважливіших задач — вдосконалення
законодавства України стосовно інвестування інновацій�
ної діяльності. Закон України "Про інноваційну діяльність"
встановлює форми стимулювання державою інноваційних
процесів. Згідно цього закону, на державну підтримку мо�
жуть розраховувати дві категорії підприємств: підприєм�
ства, що реалізують в Україні інноваційні проекти; підприє�
мства, що мають статус інноваційних. На даний час особ�
ливу підтримку держава повинна надавати пріоритетним
галузям розвитку науки і техніки. Згідно Закону України
"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Ук�
раїні" в регіонах здійснюються стратегічні і середньост�
рокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності. Реа�
лізація заходів стратегії дозволить забезпечити, насампе�
ред, підвищення рівня якості життя населення та приско�

рення інноваційно�інвестиційного розвитку регіону.

Література:
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від

18.09.1991 р. № 1561�ХІІ // Відомості Верховної Ради
України. — 1991. — № 47. — С. 646—674.

2. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4
липня 2002 р. №40�IV (із змінами за Законами вкл. від
27.11.2003 р. №1344�IV) // Відомості Верховної Ради
України. — 2002. — № 36. — С. 266—280.

3. Закон України "Про пріоритетні напрями іннова�
ційної діяльності" від 16.01.2003 р. №433�IV // Відомості
Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — С. 93—98.

4. Комарова А.І. Регулювання інвестиційного роз�
витку України та міжнародний досвід // Економіка Ук�
раїни: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин.
— К., 2000. — Том 20. — С. 45—56.

5. Коноваленко М.К. Управление продуктовыми ин�
новациями. — Харьков: Бизнес Информ, 1997. — 224 с.

6. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 2�е
изд. — М.: ЗАО "Бизнес�школа" "Интел�Синтез. — 2000. —
321 с.

7. Фесянов В. Инновационный менеджмент как кон�
структивная сила современного управления // Персо�
нал. — 2003. — №1. — С. 70—75.

8. Шкворець Ю. Створення національної іннова�
ційної системи України як передумови ефективного ви�
користання інноваційного потенціалу// Економіст. —
2004. — № 5. — С. 17—18.
Стаття надійшла до редакції 17.07.2012 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2012124

ВСТУП
Діяльність людини є джерелом та причиною взає�

мозумовленої економічної та екологічної кризи в бага�
тьох регіонах планети. Протиріччя між економікою та
екологією існують через певне ставлення людини до ото�
чуючого середовища. Людина намагається пристосову�
вати можливості довкілля до своїх потреб. Головною
поєднуючою силою економіки та екології є людина.
Вона — двигун економіки, ключова особа у виробництві,
економічному обміні та споживанні, але одночасно і
продукт економічних відносин та соціальної організації
суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням рeгіонального розвитку в контeксті

eкологічно сталого розвитку країни присвячeні роботи
Ваxович І.М., Гeрасимчук З.В., Долішнього М.І., Доро�
гунцова С.І., Загвойської Л.Д., Лeндьєл М.О., Мажаро�
ва М.В., Стeчeнка Д.М., Студeннікова І.В., Трeгобчука
В.М., Xлобистова Є.В., Шапара А.Г., Шeвчука В.Я. та
іншиx; сeрeд російськиx вчeниx: Дeм'янeнко Ю.Г., Дуб�
нов О.П., Коптюг В.А., Кузнєцов П.Г., Лeвашов В.К.,
Лeксин В.М., Матросов В.М., Олex Л.Г., Сорокін К.E.,
Фофанов В.П., Щeулін О.С. та інші

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— провести аналіз проблем підвищення якості жит�

тя з метою досягнення сталого розвитку;
— обгрунтувати етапи подолання еколого�еконо�

мічної кризи;
— провести оцінку поточного соціо�еколого�еконо�

мічного стану, враховуючи територіальні особливості
розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перехід України наприкінці ХХ сторіччя до ринко�

вої системи господарювання супроводжувався ради�
кальними змінами у суспільному житті. Суспільство пе�
реживало процес лібералізації економіки, який призвів
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до приватизації державного майна та децентралізації
управління в багатьох сферах національного господар�
ства, що поступово сформували ринкові відносини.

Несвоєчасне та неадекватне управління вищезазна�
ченими процесами зумовило розшарування суспільства,
зниження життєвого рівня загальної маси населення,
скорочення фінансування соціальної сфери. Пріори�
тетність економічних цілей перед соціальними та еколо�
гічними зумовили суттєву деформацію реальних ціннос�
тей сталого розвитку (СР) в Україні. Навіть зараз, коли
економічна діяльність в Україні активізувалася, переваж�
на частина населення не відчуває суттєвих позитивних
змін щодо якості свого життя. Те саме стосується й еко�
логічної ситуації. Водночас слід зазначити, що філосо�
фія якості життя в кінці ХХ — на початку ХХІ століття
виходить на перший план в державній політиці та соц�
іальній роботі найбільш розвинених країн світу, наприк�
лад, в Канаді, Великобританії, Швеції, оскільки саме че�
рез якість життя можливо здійснити інтегральну оцінку
ефективності управління у постекономічну епоху.

У 90�х рр. проблеми захисту прав споживачів та інте�
ресів суспільства все частіше розглядаються з позиції
якості життя, до того ж багато науковців включають до
даної категорії забезпеченість робочими місцями, дохід
населення, що забезпечує певний рівень добробуту, ме�
дичного забезпечення, соціальних послуг. Крім того,
якість життя передбачає участь у прийнятті важливих
рішень шляхом реалізації економічних, соціальних і по�
літичних свобод кожним членом суспільства. У 1993 році
в Маастрахіті на міжнародній конференції HUSITA�3
вперше було обговорене питання впливу на якість жит�
тя інформаційних технологій.

Під якістю життя в сучасних закордонних концеп�
ціях розуміють характеристику соціально�економічних,
політичних, культурно�ідеологічних, екологічних фак�
торів та умов існування особистості, положення люди�
ни в суспільстві.

Академік Російської академії наук Г.В. Осіпов [6, с.
53] стверджує, що якість — це сукупність властивостей
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даного об'єкта, що представляють його суттєве визна�
чення, в силу чого він є даним, а не іншим об'єктом.
Якість життя трактується вченим як: сукупність мате�
ріальних, соціальних, демографічних і т.п. умов життя
людини та рівень їх розвинутості; суб'єктивне сприйнят�
тя та оцінка свого життя.

У [3, с. 26] добробут визначається як забезпеченість
населення необхідними для життя матеріальними і ду�
ховними благами. Він характеризується ступенем благ і
користування ними окремою особою, класом або сус�
пільством у цілому. При цьому до благ належать пред�
мети, послуги й умови, що задовольняють певну людсь�
ку потребу, відповідають меті та уподобанням людей.
Рівень розвитку і користування матеріальними благами
характеризує матеріальний добробут. Багато в чому
добробут визначається розвитком сфери обслуговуван�
ня, у першу чергу наявністю та забезпеченістю населен�
ня установами охорони здоров'я, управління і культу�
ри. Добробут може бути виражено системою показ�
ників, які відображають сукупність умов існування.

Відчутно впливають на добробут відносини розпо�
ділу й обміну, економічна діяльність держави, наявність
стабільних стимулів до праці. Добробут населення тісно
пов'язаний з рівністю і справедливістю економічної си�
стеми. Серед західних учених поширена думка, що
рівність передбачає ситуацію, коли обидві (багата та
бідна) частини населення країни одержують однакову
частину суспільного продукту [5, с. 28].

Засновник "економічної теорії добробуту" А.С. Пігу
[2] вважав, що добробут є залежним від величини на�
ціонального доходу і рівномірності його розподілу. Ав�
тор стверджував, що економічний добробут — це та ча�
стина добробуту, яка може бути виражена у грошовій
формі. Хоча добробут первісно розглядався як синонім
задоволення або корисності, деякі економісти вважа�
ють, що добробут є етичним поняттям, і стверджують:
сказати, що задоволення потреб індивіда збільшує його
добробут, рівносильне тому, щоб зробити оціночне суд�
ження про те, що задоволення цих потреб є благо. Інші
економісти наполягають на тому, що поняття "еконо�
мічний добробут" має точне значення і не несе в собі
етичного змісту. Подальші труднощі й обмеження ви�
никають тоді, коли починаються спроби виміряти рівень
економічного добробуту групи індивідів і його зміну.
Для усунення цих труднощів вчені використовують кон�
цепцію функції суспільного добробуту, за допомогою
якої пов'язується добробут даної групи з добробутом
складових її індивідів.

Рівень життя — соціально�економічна категорія, що
характеризує рівень задоволення фізичних, духовних і
матеріальних потреб людей. К. Маркс відзначав, що
рівень життя передбачає не тільки задоволення потреб
фізичного життя, але і задоволення певних потреб, по�
роджених тими суспільними умовами, у яких люди пе�
ребувають і виховуються. Рівень життя визначається, з
одного боку, ступенем розвитку самих потреб людей; з
іншого боку, кількістю і якістю життєвих благ і послуг,
використовуваних для їхнього задоволення [4, с. 27].

Наукове обгрунтування цієї категорії розпочалося
в ХVІІ столітті і збіглося з періодом зародження пол�
ітичної економії. Засновник класичної школи політич�
ної економії в Англії У. Петі встановив, що вартість ро�
бочої сили визначається вартістю життєвих засобів пра�
цівника і його родини. А. Сміт у моделі "економічної
людини" досліджував потреби індивіда, на яких базуєть�
ся рівень життя населення. З другої половини ХІХ сто�
ліття дослідники рівня життя зосереджують увагу на
економіко�статистичному напрямі аналітичної оцінки
рівня життя, що зумовлюється необхідністю для під�
приємців і державних діячів підвищувати рівень репре�
зентативності визначення реальної вартості життя пра�
цюючого населення і встановлення величини реальної
заробітної плати з урахуванням необхідності вирішен�
ня проблеми бідності. Е. Шумахер у праці "Мале пре�

красне. Економічна наука, що визнає значення людей"
[2] стверджує, що існує необхідність у створенні "нової
системи мислення, заснованої, насамперед, на повазі до
людини, а не до товару". У Новій Британській енцикло�
педії дається визначення рівня життя як масштабу реа�
лізації прагнень або бажань людини чи групи людей у
товарах і послугах, якого вони можуть досягти. Визна�
чення рівня життя у сучасній вітчизняній науці відбива�
ють дві позиції: вузьке розуміння категорії рівня життя
(фактичне ототожнення рівня життя і досягнутого об�
сягу споживання матеріальних і духовних благ і послуг)
і широке — як комплекс взаємозалежних соціально�еко�
номічних факторів, що забезпечують процес життєді�
яльності людини.

Зміна рівня життя у часі визначається за допомо�
гою "індексу рівня життя" — показника, що характери�
зує динаміку рівня реальних доходів населення, його
окремих груп. Індекс рівня життя визначають з ураху�
ванням зміни доходів населення і цін на споживчі това�
ри і послуги для населення [1, с. 99].

Підводячи підсумки аналізу змісту складових якості
життя, можна зазначити, що:

— по�перше, традиційно "якість життя" пов'язуєть�
ся з економічними та соціальними показниками, а саме:
заробітною платою, доходами населення, реальним ва�
ловим внутрішнім продуктом на душу населення, забез�
печеністю роботою, тривалістю життя, досягнутим
рівнем освіти, розвитком ринку соціальних послуг, на�
явністю дитячих майданчиків і т.п.;

— по�друге, приділяючи увагу економічним та со�
ціальним показникам розвитку, більшість дослідників
відводять екологічним аспектам незначну роль. В якості
основних екологічних характеристик використовують�
ся наступні показники: забруднення повітря стаціонар�
ними та рухомими джерелами, забруднення води внас�
лідок скидів, концентрація відходів різного походжен�
ня на певній території тощо. Водночас не враховується
стан грунтів, лісів, ландшафтів, кількість паркових зон
у місті, наявність скверів, клумб, вид із вікна будинку
(або дерева з густими кронами та спів пташок або ди�
мова труба заводу та шум транспортних засобів), чисті
вулиці міста, наявність в регіоні зон відпочинку та т. ін.;

— по�третє, у більшості проаналізованих визначень
відсутній взаємозв'язок між соціальною, економічною
та екологічною складовими категорії "якість життя".
Наприклад, необхідність екологічної реабілітації людей
повинна бути підкріплена соціальними та економічни�
ми передумовами: наявність достатнього рівня доходів
населення, наявність вихідних днів для відпочинку, чи�
стих зон та інфраструктури, що забезпечують відпочи�
нок або лікування в умовах, наближених до звичайних;

— по�четверте, світові тенденції в політиці регіо�
нального розвитку свідчать про те, що проблема підви�
щення якості життя посідає одне з перших місць в умо�
вах трансформації економічних відносин. Значною
мірою це залежить від величини та можливості викори�
стання регіональних ресурсів, що сконцентровані на
даній території.

Таким чином, на сучасному етапі у понятті "якість
життя" повинні враховуватися природні фактори, вклю�
чаючи можливість контакту з якісними компонентами
навколишнього природного середовища.

Як блага можуть виступати фінансові кошти, мате�
ріальні предмети (житло, одяг, транспортні засоби),
об'єкти інфраструктури (культурні, освітні, лікарняні
заклади, комунікації тощо), суспільні відносини (на�
приклад, зв'язки в суспільстві), природні умови (на�
явність природних об'єктів, їх доступність, якість сере�
довища тощо).

На основі проведеного аналізу нами сформульова�
не власне визначення категорії "якість життя", під яким
слід розуміти економо�соціально�екологічний індика�
тор, що характеризує певний рівень задоволення сукуп�
ності соціальних та екологічних потреб, які мають еко�
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номічне підгрунтя, формуючи спосіб життя населення,
та відповідають умовам сталого розвитку.

Як слідує з визначення, категорія "якість життя" по�
в'язана з поняттям "потреба". Під потребою будемо
розуміти відчуття необхідності (бажання) людини реа�
лізувати свої фізичні або духовні можливості чи отри�
мати необхідні для цього блага [6].

Потреби людини можна умовно диференціювати на
три групи, а саме: економічні, соціальні та екологічні.

Економічні потреби тісно пов'язані з соціальними і
містять наявність робочих місць (справедлива конкурен�
ція при прийомі на роботу, можливість організації влас�
ної справи, міграція населення при пошуку роботи
тощо), заробітну плату як основну складову доходу на�
селення (яка забезпечувала б гідний рівень життя пра�
цюючого населення — їжа, одяг, квартплата і т.п.), до�
ходи населення в частині збережень (можливість зао�
щаджувати, а не тільки проїдати), доходи від власності,
оренди, реальний ВВП на душу населення та ін.

До соціальних потреб належать можливість досту�
пу до соціальної інфраструктури, розвиток ринку со�
ціальних послуг, гідний рівень пенсійного забезпечен�
ня, забезпеченість населення житлом, наявність та за�
безпеченість лікарнями, можливість отримання освіти
(дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади,
підготовка та підвищення кваліфікації), забезпечення
культурного розвитку населення (бібліотеки, театри,
кінотеатри, ресторани), наявність оздоровчих закладів,
особиста безпека (зниження ризику виробничого трав�
матизму) тощо.

Екологічні потреби — це чиста вода і повітря, пору�
шення та рекультивація земель, утилізація відходів, еко�
логічна безпека (зменшення кількості підприємств�заб�
руднювачів навколишнього природного середовища,
зменшення небезпечних відходів, зниження ризику еко�
логічних катастроф (наприклад ЧАЕС і т.п.), наявність
скверів та парків відпочинку в межах міста, можливість
проведення вихідних днів та відпусток в екологічно чи�
стих зонах (наприклад лісових) тощо [6].

Слід зазначити, що ставлення до економічних, со�
ціальних та екологічних потреб у часі змінюється, як на�
слідок, через деякий час спостерігається бажання до
зміни специфічних умов якості життя. Тому сучасна
держава може стійко розвиватися лише за умови, якщо
її економічна політика спрямована на поліпшення якості
життя населення, забезпечуючи його можливістю фор�
мувати власне майбутнє. Для цього необхідно не тільки
збільшувати доходи населення, а й поліпшувати багато
інших компонентів: забезпечувати якісне харчування (не
генетичномодифіковані продукти), високий рівень ме�
дичного обслуговування, реальну рівність для здобут�
тя освіти та роботи і т. ін. До цього також необхідно
додати чистоту і сталість якості навколишнього природ�
ного середовища, в якому живе людина. Сталий розви�
ток передбачає невпинний рух вперед, щоденну працю
суспільства над досягненням його цілей. Проте для того,
щоб встановити вірні пріоритети та цілі розвитку, не�
обхідно знати поточну ситуацію та основні проблеми,
що її характеризують.

ВИСНОВКИ
Отже, для України досягнення сталого розвитку є

актуальним, оскільки держава знаходиться на тому
етапі, коли вже необхідно вирішувати проблеми не
тільки скорочення нерівності у розподілі доходів, а й
раціонального використання природних ресурсів, охо�
рони довкілля, збереження суспільних цінностей тощо.
Проте вона ще далека від реалізації його цілей. На наш
погляд, зростання якості життя в умовах переходу
України до сталого розвитку має передбачає три ета�
пи: 1) подолання еколого�економічної кризи, стабіліза�
ція макроекономічних показників, створення передумов
для підвищення рівня життя населення, збалансування
виробництва та споживання; 2) структурна перебудова

економіки держави, вирішення паливно�енергетичних
проблем, забезпечення високої якості життя населен�
ня, збалансоване використання природно�ресурсного
потенціалу; 3) формування нових секторів економіки на
базі створення екологічно чистих виробництв, досягнен�
ня екологічно безпечного розвитку.
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ВСТУП
Трансформація України у соціально орієнтовану рин�

кову економіку значною мірою залежить від досконалості
механізмів реалізації стратегії і тактики регіональної пол�
ітики в сфері розвитку ринку праці. Регулювання ринку
праці в державі має певні організаційні, матеріально�технічні
і фінансові обмеження, і тому активна політика держави у
сфері праці може бути більш дієвою, якщо повною мірою
будуть враховуватися економічні, соціальні, демографічні
та інші особливості й відповідні пріоритети розвитку кож�
ного конкретного регіону.

Дослідження кількісних і якісних характеристик зайня�
тості дає змогу визначити проблеми мотиваційної сфери та
конкретизувати елементи мотиваційного механізму регулю�
вання зайнятості та ринку праці регіонів країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічне підгрунтя сучасних уявлень
про мотивацію ефективної зайнятості в ринковій економіці
створено завдяки науковим пошукам зарубіжних та вітчиз�
няних дослідників різних часів. Вагома роль у розвитку на�
укової думки у цьому напрямі належить працям Ф. Гілбре�
та і Л. Гілбрет, Г. Емерсона, Е. Мейо, А. Сміта, Ф. Тейлора,
М. Фоллет. Відомими авторами сучасних мотиваційних тео�
рій на Заході стали В. Врум , Ф. Герцберг, Е. Лоулер, Д. Мак�
Грегор, Д. Мак�Клелланд, А. Маслоу, Л. Портер. Серед ук�
раїнських дослідників істотний внесок у вивчення цих про�
блем належить О. Амоші, С. Бандуру, Д. Богині, О. Гріш�
новій, Г.Дмитренку, М. Карліну, А. Колоту, Г. Куліко�
ву, Г. Купаловій, І. Кравченко, Е. Лібановій, Л. Лісогор,
В. Мортікову, В. Новікову, В. Онікієнку, І. Петровій, Л. Се�
мів, М. Семикіній, І. Терон, А. Чухно та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— надати соціально�економічну оцінку регіональних

особливостей розвитку ринку праці;
— визначити шляхи формування ефективної зайнятості

в регіоні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна демографічна ситуація жорстко детермінує

основні кількісні і якісні параметри економічно активного
населення регіону, а несприятливі тенденції соціально�еко�
номічного розвитку спричиняють високий рівень трудової
активності: коефіцієнт участі в робочій силі упродовж ос�
танніх років, попри значно нижчий, ніж у більшості країн
світу пенсійний вік, є досить високим за міжнародними стан�
дартами.

Основними причинами цього можна визначити суттєве
падіння рівня життя населення регіону та низьку ефек�
тивність програм соціальної допомоги (що змушувало шу�
кати додаткові заробітки). Проте значне старіння робочої
сили (кількість та питома вага населення, старше працез�
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датного віку, в загальній чисельності економічно активного
населення за 2006—2010 рр. зросла майже втричі) створює
перешкоди для нормалізації відтворення робочої сили, зап�
ровадження новітніх технологій і відповідної перекваліфі�
кації працівників. З огляду на демографічну кризу в країні,
високу навантаженість на працездатне населення, депопу�
ляцію населення, слід очікувати значний дестабілізаційний
тиск демографічних чинників на рівень економічної актив�
ності населення [3, c. 4].

За роки економічних реформ та системної кризи погли�
билась кількісна невідповідність наявної та необхідної ро�
бочої сили через нерівноважне падіння обсягів ВВП і зай�
нятості, що мало наслідком майже трикратне скорочення
продуктивності суспільної праці і генерування значних об�
сягів прихованого безробіття в усіх галузях економіки.

Одним з реальних ефективних шляхів формування
ефективної зайнятості є покращення умов праці. За оцін�
ками спеціалістів, близько 50 % робочих місць у сфері ма�
теріального виробництва не відповідають сучасним міжна�
родним вимогам до умов технічної і технологічної безпеки і
чинять шкоду здоров'ю працюючих. За непрямою оцінкою,
значно зросли показники забруднення повітря робочих
місць пилом, хімічними речовинами, виробничого шуму,
вібрації тощо, погіршилися мікрокліматичні умови, особли�
во на виробництві в гарячих цехах. І хоч рівень виробничо�
го травматизму протягом п'яти останніх років знизився на
60 %, а смертельного — на 40 %, ризик отримати травму за�
лишається високим [2, c. 122].

Узагальнюючим показником обсягу всіх видів втрат ро�
бочого часу є рівень використання фонду робочого часу та
зумовлений цим обсяг недоданої продукції, невиконаних
робіт та ненаданих послуг.

В аспекті формування ефективної зайнятості важливо
торкнутися проблеми прихованого безробіття, про на�
явність якого свідчить рівень надлишкової зайнятості. Ско�
ротилась кількість працівників, які з ініціативи адміністрації
були переведені на скорочений робочий день (тиждень) та
кількість працівників, яким надавались вимушені адмініст�
ративні відпустки.

Вже загальновизнано економічною наукою, що систе�
ма неформальних трудових відносин української економі�
ки, сприяючи поширенню неефективних форм зайнятості,
перешкоджала розвитку безробіття, створюючи віртуаль�
ний ефект наявності значної місткості сфери трудової діяль�
ності. Приховане безробіття зіграло роль важливого соці�
ального демпферу загострення соціальної напруги в
суспільстві та збереження на підприємствах кваліфікованих
кадрів як кадрового ядра можливих майбутніх організацій�
них і технологічних нововведень. З іншого боку, неповна
зайнятість скорочує територіально�професійну мобільність
працівників, обмежуючи професійно�кваліфікаційний по�
тенціал та економічну активність населення. Щоб пом'як�
шити цей вплив, працівники, які протягом тривалого часу
не мали контакту зі своїм робочим місцем, потребують до�
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сить глибокої професійно�кваліфікаційної та морально�пси�
хологічної реабілітації. Найбільш від неповної зайнятості
потерпає якість робочої сили регіону, зайнятої у машино�
будівній, легкій, хімічній промисловості області, конверс�
ійних виробництвах. Незважаючи на поступове упорядку�
вання зазначених негативних тенденцій ринку праці на етапі
відновлення позитивної економічної динаміки, в контексті
забезпечення ефективної зайнятості обсяги та рівні част�
кового безробіття все ще викликають занепокоєння.

Важливим чинником забезпечення ефективної зайня�
тості та формування адекватної мотиваційної основи гос�
подарювання суб'єктів різних рівнів є розвиток малого
підприємництва (МП). Як зазначає Т.А. Заяць, мале підприє�
мництво є своєрідним середовищем, спроможним забезпе�
чити виживання окремим верствам населення, та своєрід�
ним соціальним амортизатором від наслідків суперечливо�
го проведення радикальних економічних реформ [1, с. 78].
В контексті проблематики також слід підкреслити роль ма�
лого бізнесу у створенні можливостей для реалізації мотивів
та здібностей до підприємницької діяльності, розширенні
зайнятості населення, підвищення доходів працівників, за�
гальному зростанні їх добробуту та скороченню майнової
диференціації, що забезпечує соціальну стабільність у сус�
пільстві. Користуючись аналітичною інформацією Я.
Жаліла, можна сказати, що це у 10 разів менше за відповід�
ний показник Румунії та Словенії, у 50 разів — Польщі,
Угорщини та Чехії. До того ж, як застерігає Я. Жаліло, до�
сить часто МП є другим місцем роботи людини. Тому меха�
нічно пов'язувати кількість зайнятих на МП з кількістю ро�
бочих місць, створених для зменшення безробіття, некорек�
тно. Тобто з урахуванням низького залучення працюючих
у сферу діяльності малого та середнього бізнесу виникають
сумніви щодо наявності достатнього ефекту МП у змен�
шенні майнової диференціації населення України [5, с. 32].

Розрахунки та соціологічні обстеження показують, що
випереджаючими темпами відбувається деформалізація зай�
нятості. Розвиток недержавного сектора йде не так шляхом
створення цивілізованної системи малого та середнього
бізнесу, приватизації підприємств; тут за рахунок перероз�
поділу населення до неформальної зайнятості, що, як пра�
вило, не вимагає значних капіталів, здійснюється на свій
страх і ризик, часто не реєструється. Неформальна сфера
розвивається нині не як сектор економіки, а, скоріше, як
вимушений, і тому безперспективний вид зайнятості.

Зростання зайнятості у неформальному секторі має як
позитивні, так і негативні аспекти. Об'єктивною передумо�
вою виникнення нерегламентованої зайнятості є розвиток
"тіньової економіки", глибока криза соціально�трудових
відносин, перш за все, низькі стимули до праці, недоско�
налість податкової системи, корупція. З одного боку, не�
формальний сектор забезпечує людей роботою та дохода�
ми і дозволяє багатьом працівникам уникати бідності. З
іншого боку, працівники неформального сектора не мають
особливих гарантій зайнятості і не отримують соціальну
допомогу (наприклад, пенсію), яка фінансується за рахунок
податків на заробітну плату; отже, дана категорія праців�
ників майже позбавлена соціального захисту. За це сусп�
ільство розраховується звуженням податкової бази, що
призводить до підвищення податків у формальному секторі,
заохочення неформального сектора та порушення умов кон�
куренції. Також важливим негативним наслідком переходу
матеріальних інтересів значної частини населення, особли�
во молоді, в "тінь" є закономірна зміна трудової мотивації,
соціальних та професійних орієнтацій, і у підсумку — зміна
системи особистих цінностей.

Аналіз стану і динаміки робочих місць і робочої сили
України за період 2006—2011 рр. свідчить, що однією з важ�
ливих суперечностей розвитку ринку праці України є неуз�
годженість руху робочих місць і робочої сили. Надзвичай�
но активний надлишковий оборот робочої сили охоплює
переміщення працівників, не пов'язані з перерозподілом
робочих місць між підприємствами. Інтенсивність обороту
робочих місць свідчить, що структурна перебудова на�
штовхується на серйозні перешкоди та обмеження на рин�
ку праці і втрата робочих місць у стагнуючих секторах еко�
номіки не завжди успішно й своєчасно компенсується їх на�
рощуванням у прогресивних галузях і сферах.

Дослідження показує [4, c. 49], що вже зараз потреба у
висококваліфікованій робочій силі значно зростає, проте це
попит на працівників дещо іншої спеціалізації та знань, якими
вивільнені працівники здебільшого не володіють. Крім того,
вивільнені працівники з їх застарілими знаннями і навичками

в більшості випадків не можуть скористатися високотехноло�
гічними новоствореними чи модернізованими робочими місця�
ми. Програми професійної перепідготовки не варто переоці�
нювати, оскільки колишній слюсар не стане фахівцем з
інформаційних технологій або молекулярним біологом.

Як і в інших країнах із перехідною економікою, робочі
місця в регіоні створюються переважно на малих нових при�
ватних підприємствах сектору обслуговування. В той же час
великі державні та приватизовані підприємства скорочують
свої штати.

Втім, така позитивна динаміка на малих приватних
підприємствах ще не означає появу великої кількості висо�
копродуктивних робочих місць. По�перше, в області
місткість сектора, що генерує робочі місця, є відносно низь�
кою. По�друге, більшість нових робочих місць створені у
неформальному секторі, який відзначається низькою про�
дуктивністю праці та нестабільністю робочих місць.

На рівень трудової активності негативно впливає, за
свідченням світової практики, як незначна диференціація
доходів, що свідчить про зрівнялівку в оплаті праці, так і
завелика диференціація, що призводить до соціальної не�
справедливості. Світовим досвідом доведено, що якщо де�
цильний коефіцієнт перевищує відношення 1:10, то суспіль�
ство вступає в зону соціальної нестабільності. Не випадко�
во країни з розвинутою ринковою економікою, починаючи
з середини ХХ століття, розпочали активний перегляд пол�
ітики доходів у напрямі забезпечення більшої соціальної
справедливості [4].

Рівень особистого споживання переважної більшості
працездатного населення утримується на рівні мінімально�
го споживчого бюджету, а переважна частина сімейного
бюджету припадає на забезпечення фізіологічних потреб та
(частково) потреб безпеки людини, і в цих умовах стає про�
блематичним формування мотиваційних засад ефективної
зайнятості населення. Внаслідок цього порушуються про�
цеси відтворення робочої сили — середній термін нормаль�
ного функціонування робочої сили в Україні зменшується
з 20 до 15 років, а сукупної робочої сили — на чверть. Саме
з цієї причини у сферу зайнятості залучаються категорії
населення, які повинні навчатися або знаходитися на пенс�
ійному забезпеченні.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок,

що нині регіональна економіка розпочала нову фазу свого
розвитку, орієнтирами якого є згортання впливу дії екстен�
сивних чинників, поступове подолання макроекономічної
розбалансованості ринкових складових соціально�економ�
ічного середовища, орієнтація на інтенсифікацію виробниц�
тва та підвищення продуктивності праці, що позитивно по�
значилося на сфері зайнятості населення у напрямі підви�
щення її ефективності. Проте ситуація на ринку праці регі�
онів ще далека від сприятливої — збільшення зайнятості,
принаймні в офіційному секторі економіки відбувається
повільними темпами; чисельність звільнених з підприємств
перевищує чисельність прийнятих; низька якість вакансій,
які пропонуються службою зайнятості; наявність значної
територіальної диференціації показників навантаження на
вільне робоче місце та рівня безробіття; посилення тен�
денцій зайнятості у сфері торгівлі.
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