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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку надзвичайно актуальною

для реалізації раціонально�ефективних рішень державою,
наукою (освітою), виробниками (власниками), торгівлею і
споживачами вважається Концепція європейської техноло�
гічної платформи "Їжа для життя". Основною її ідеєю є
спрямування інноваційного процесу в Європі, покращення
обміну знаннями між дослідними інститутами та індустрією,
стимулювання і забезпечення конкурентної спроможності
Європейських країн у харчовій галузі. Для цього Європейсь�
ка технологічна платформа "Їжа для життя" [1]:

— підтримує стабільне, успішне, конкурентоспромож�
не європейське сільське господарство і харчову промис�
ловість;

— забезпечує високий рівень зайнятості населення і
сприятливі можливості підприємництва по всій Європі;

— гарантує втілення гасла "Здоровий вибір — це най�
легший вибір";

— регулює і підтримує проведення такої політики на
національному та регіональному рівнях;

— сприяє сталому розвитку в Європі;
— посилює потенційні можливості європейської

сільськогосподарської промисловості у створенні ринку,
який був би менш чутливим до цінової конкуренції;
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— впроваджує підхід "від столу до лану" для вдоскона�
лення харчового ланцюга;

— забезпечує ефективну і тривалу взаємодію різних
груп заінтересованих сторін;

— представляє чітко визначену Програму Стратегічних
Досліджень у виробництві інноваційних продуктів харчування;

— пропонує План Реалізації, який буде мобілізувати
ресурси для підтримки всеєвропейських спільних дослід�
жень, тренінгів, освіти та поширення результатів;

— забезпечує підвищення довіри європейського спожи�
вача до продуктів харчування;

— сприяє зниженню витрат на лікування;
— підвищує можливості кар'єрного росту науковців у

сфері їжі та технологій.
Фактично ця платформа спонукає зростання соціаль�

ної свідомості суспільства щодо можливостей покращення
якості життя через повноцінне і здорове харчування, а та�
кож збереження навколишнього середовища, реалізуючи
механізм сталого виробництва, та прямо пов'язана з відпо�
відним рівнем бажання споживача надавати переваги якіс�
ним і безпечним продуктам й, з не менш еквівалентною
відповідальністю, виробника і торгівлі задовольняти ці очі�
кування. Державні органи, наука, освіта і споживач при цьо�
му повинні виступити активними учасниками цього проце�
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су та інституційними гарантами, створюючи необхідні умо�
ви, контролюючи й пропагуючи таку філософію розвитку.

В Україні у 2010 році започатковано, а у 2012 році було
проведено юридичну реєстрацію першої в Україні Національ�
ної технологічної платформи "Агропродовольча" [6; 7]. На
думку автора, впровадження Національної платформи пря�
мо залежить від дієвих кроків головних регуляторів цього
процесу. Такими регуляторами є державні інституції, наука,
освіта, споживач, торгівля і головне — виробничники. Саме
виробничники, орієнтуючись на попит і очікування спожи�
вачів, у тісній взаємодії з торгівлею, наукою, освітою, зако�
нодавчими та виконавчими органами центральної й місцевої
влади повинні стати локомотивом збереження навколишнь�
ого середовища й створення умов повноцінного, якісного і
безпечного харчування нинішнього та наступних поколінь.

У цьому зв'язку варто акцентувати увагу на тому, що су�
часний етап розвитку економіки України характеризується
наявністю суперечливих явищ і неузгоджених процесів, що
пов'язані з подальшим поглибленням інтеграції господарюю�
чих суб'єктів аграрно�промислової сфери і торгового сектора
економіки та їх трансформацією в якісно новий різновид об�
'єднань. Сьогодні галузеві інтереси представлені численними
формуваннями (об'єднаннями). Одні з них були організовані
ще за радянських часів, інші   у період ринкових перетворень.
Частина об'єднань зареєстрована як всеукраїнські громадські
організації, інша — як суб'єкти підприємницької діяльності.
Залежно від часу створення, юридичного статусу, кількості
потужних учасників ресурсний потенціал таких об'єднань є
різним, а функції та повноваження не завжди спрямовані на
виконання саморегулювання соціально�ринкових відносин.
Індивідуальним залишається підхід керівників об'єднань до ви�
рішення внутрішньогалузевих, міжгалузевих і загальнодер�
жавних питань, а також різне бачення побудови фахового
інституційно спроможного соціально відповідального середо�
вища, яке б відповідало очікуванням споживачів щодо реалі�
зації основних напрямів Національної технологічної платфор�
ми "Агропродовольча". У цих умовах представники держав�
них установ досить часто не можуть визначитися: з яким об�
'єднанням виправдано організаційно, соціально та економіч�
но вирішувати нагальні проблеми галузі, яке з них уповнова�
жено забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань. Як
наслідок, виникають непорозуміння і навіть конфлікти між
представниками державних органів, товаровиробниками
(власниками), торгівлею, наукою (освітою) та споживачами
щодо місця й ролі громадських об'єднань аграрно�промисло�
вої сфери і торгового сектора економіки у загальнодержавній
системі управління і підсистемах галузевого управління. Крім
того, це не сприяє ефективному вирішенню питання стійкої
продовольчої безпеки і сталого розвитку через філософію по�
вноцінного, здорового харчування й збереження навколиш�
нього середовища сьогодні та на перспективу. У зв'язку з цим
постає потреба:

— об'єктивної оцінки реального ресурсного потенціа�
лу об'єднань, які фахово можуть виконувати роль дієвого
громадського регулятора економічної системи і головного
регулятора Національної технологічної платформи "Агро�
продовольча";

— законодавчого утвердження ролі таких громадських
фахових саморегулівних формувань у процесі модернізації
економіки України і побудови фахового інституційно спро�
можного соціально відповідального середовища для ство�
рення гарантованої колективної економічної й стійкої про�
довольчої безпеки та соціально спрямованих ефективних
умов функціонування моделі системи сталого розвитку аг�
рарно�промислової сфери і торгового сектора економіки;

— передачі частини регулівних функцій державних
інституцій громадським об'єднанням, які підтвердять зако�
нодавчо встановлений статус "фахового", забезпечать про�
цес саморегулювання конкретної галузі та візьмуть на себе
соціальну й економічну відповідальність за її розвиток і
підвищення конкурентоспроможності, в умовах глобалізації
агропродовольчих ринків та виконання рекомендацій Євро�
пейської технологічної платформи "Їжа для життя" [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемам державного регулювання і саморегулюван�

ня аграрної економіки на різних етапах розвитку країни
надано пріоритетного значення у дослідженнях С. Боринця,
П. Борщевського, Я.Жаліло, А. Заїнчковського, М. Коден�
ської, В. Коломойцева, М. Кропивка, В. Кучук, Ю. Лузана,
О. Могильного, С. Покропивного, В. Пустовіта, П. Саблу�
ка, М. Чумаченка та інших. Економічні й соціальні доктри�

ни інституціоналізму та його значення у гармонізації еко�
номічних інтересів розкрито у працях А. Алчіана, Дж.
Бьюкенена, М. Вебера, Т. Веблена, Г. Демзеца, Е. Дюрк�
гейма, К. Ерроу, Р. Коуза, Дж. Коммонса, Р. Нельсона,
Д. Норта, Р. Познера, О. Шпикуляка та інших. Питання роз�
витку соціальної політики, різні аспекти корпоративної со�
ціальної відповідальності досліджували відомі вітчизняні на�
уковці В. Бодров, В. Геєць, Д. Коник, В. Осецький, М. Олій�
ник, Ю. Привалов, І. Савченко та інші. Наявні різнобічні ас�
пекти та існуючі проблеми з формування продовольчої без�
пеки висвітлені у працях О. Білоруса, В. Власова, Л. Дейне�
ко, М. Зубця, Б. Пасхавера, П. Руснака та інших. Теоретичні
й практичні проблеми сталого розвитку аграрної сфери
досліджували О. Бородіна, Б. Буркинський, С. Герасимо�
ва, М. Долішній, В. Кухар, О. Майданник, В. Степанов,
М. Хвесик, О. Царенко, В. Юрчишин та інші [3, 4].

Разом із тим, процес модернізації економіки України,
формування фахового інституційно спроможного соціаль�
но відповідального середовища відбувається досить нео�
днозначно і суперечливо. Тому необхідно розробити ме�
ханізм визнання державою рівноправного регулятора соц�
іально�економічної системи — фахових об'єднань. Це має
стати основою для побудови стійкої підсистеми колектив�
ної економічної й продовольчої безпеки та системи стало�
го розвитку аграрно�промислової сфери і торгового секто�
ра економіки України, на засадах Національної технологі�
чної платформи "Агропродовольча".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Характеризуючи діючі об'єднання, що є виразниками

інтересів окремої галузі або представників певного функц�
іонального спрямування, науковці, виробничники, а також
державні й громадські діячі, намагаючись виділити їх особ�
ливості, додають до назви об'єднання такі ознаки (понят�
тя): "професійне", "добровільне", "інституційне", "галузеве",
"самоврядне", що тільки частково відображає повноважен�
ня конкретного формування. З метою стандартизації терм�
інології й уникнення плутанини бажано встановити єдину
уніфіковану назву сучасних громадських формувань   а саме:
"фахові об'єднання", що підкреслить якісно новий їх ста�
тус. Саме визначення "фахове об'єднання" вказує на вищий
організаційний рівень громадського формування і май�
стерність спеціалістів, які, об'єднавшись для проведення
спільної діяльності, забезпечують дотримання вимог фахо�
вості, інституційності, соціальної відповідальності.

На думку автора, в аграрно�промисловій сфері й тор�
говому секторі економіки України фахове об'єднання — це
добровільне громадське формування будь�якої організа�
ційно�правової форми, що відповідає критеріям фаховості,
інституційної спроможності й соціальної відповідальності,
забезпечує скоординовані дії всіх його учасників (у межах
антимонопольного законодавства), сприяє побудові стійкої
підсистеми колективної економічної й продовольчої безпе�
ки та ефективному функціонуванню моделі системи стало�
го розвитку аграрно�промислової сфери і торгового секто�
ра та виконує роль саморегулівної організації конкретної
галузі або професійного спрямування [2; 3].

Нормативно�правове забезпечення функціонування і
легалізації фахових громадських формувань як нового регу�
лятора економічної системи, побудова сучасного алгоритму
організації їх діяльності та раціональної схеми управління,
визначення ефективних напрямів роботи, враховуючи кри�
терії фахової відповідності, інституційної спроможності й
соціальної відповідальності, що передбачає Концепція Євро�
пейської технологічної платформи "Їжа для життя", сприя�
тиме побудові стійкої підсистеми колективної економічної й
продовольчої безпеки та системи сталого розвитку аграрно�
промислової сфери і торгового сектора економіки України.

Фахові громадські об'єднання мають запобігти еконо�
мічним прорахункам, поступово перебравши на себе части�
ну функцій державних інституцій. У зв'язку з цим, виникає
потреба оптимального поєднання та використання можли�
востей діючих регуляторів з урахуванням об'єктивності си�
туації, що склалась у країні. Бажано, щоб у такій ситуації
методи і засоби державного й ринкового регулювань по�
єднувалися і розподілялися за таким принципом: процес ви�
робництва повинен регулюватися самокерованим ринковим
механізмом, а держава має наглядати за його створенням і
функціонуванням, забезпечуючи необхідний рівень соціаль�
ного спрямування.

Крім того, варто зазначити, що на сучасному етапі люд�
ство у своєму розвитку вступило у фазу, коли якісний рівень
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добробуту може бути досягнутий, підтримуватися та підви�
щуватися лише за умови зростання самостійності, посилен�
ня відповідальності, активної участі в прийнятті рішень і заі�
нтересованості в результатах праці через механізм збалан�
сування інтересів держави, бізнесу і споживачів. Тому про�
понуємо надати право представляти інтереси виробника
(власника) у відносинах з державними органами, торгівлею,
наукою (освітою) і споживачами фаховому об'єднанню
відповідної галузі. При цьому баланс інтересів держави, фа�
хового об'єднання, торгівлі, науки (освіти) і споживача по�
лягатиме у створенні умов, що забезпечать [3; 4]:

— можливість визначати узгоджену стратегію розвит�
ку підприємств і галузі в цілому та бажане стабільне зрос�
тання доходів кожного учасника об'єднання;

— дієву участь у процесі формування соціально�еконо�
мічного й екологічного розвитку галузей та ефективні умо�
ви функціонування;

— постійно зростаючі надходження до бюджетів усіх
рівнів від діяльності суб'єктів господарювання�членів фахо�
вого об'єднання;

— вирішення нагальних соціальних, екологічних і еко�
номічних питань та можливість повноцінного і здорового
харчування за доступною ціною.

Для цього усі ресурси, що держава об'єктивно може пе�
редати суб'єктам господарювання для налагодження ефек�
тивного виробництва і реалізації якісної та в достатньому
обсязі продукції, слід делегувати виконавцям, які відстою�
ють інтереси бізнесу і безпосередньо пов'язані зі спожива�
чами. Необхідно усвідомити, що у разі можливого перероз�
поділу регулівного ресурсу держави громадське об'єднання,
яке відповідатиме законодавчо визначеним державою кри�
теріям фаховості, інституційної спроможності та соціальної
відповідальності має перебрати на себе не тільки відповідні
законотворчі, стабілізуючі й розподільчі функції конкретних
державних інституцій, а й відповідальність за результати
своєї діяльності. За таких умов фахові об'єднання, створені
на новій організаційно�соціально�економічній і правовій ос�
нові, стануть потужною продуктивною силою, спрямованою
на реалізацію конкретних завдань, визначених Національною
технологічною платформою "Агропродовольча".

Але потрібно усвідомлювати, що ефективне функціону�
вання системи управління фахового об'єднання можливе за

умови спільної заінтересова�
ності суспільства, держави, ви�
робника (власника), торгівлі,
науки (освіти) через створення
збалансованого інституційного
поля, яке має задовольнити їх
потреби, забезпечити дотри�
мання учасниками об'єднання
критеріїв фаховості й корпора�
тивної соціальної відповідаль�
ності. Рівень інституційної
спроможності суспільства і дер�
жави має бути достатньо ефек�
тивним, щоб унеможливити
відхилення критеріїв від вимог
сьогодення і на перспективу.
Інституційна спроможність сус�
пільства та держави посилить
інституційну спроможність фа�
хових об'єднань, а вони, у свою
чергу, забезпечуватимуть ефек�
тивне саморегулювання окре�
мих галузей.

Реалізація загальнодер�
жавної програми щодо форму�
вання фахового інституційно
спроможного соціально відпо�
відального середовища має
бути проведена через процеду�
ру поетапної атестації функці�
онуючих громадських об�
'єднань аграрно�промислової
сфери і торгового сектора еко�
номіки, стандартизації рівня їх
розвитку за критеріями фахо�
вої відповідності, інституційної
спроможності,  соціальної
відповідальності. Згідно з цією
процедурою, державні інсти�
туції та фахові саморегулівні

об'єднання, об'єктивно оцінюючи свій ресурсний потенці�
ал, мають взяти до виконання стільки обов'язків, скільки
реально вони можуть виконати. При цьому бажано весь ме�
ханізм функціонування діючої економічної системи приве�
сти у відповідність до норм "золотої пропорції" ("золотого
перерізу") у співвідношенні кількості регулівних функцій 62
% і 38 %, або навпаки. Їх перелік повинен бути збалансова�
ний рівнем прав і відповідальності одних перед іншими і пе�
ред споживачами як головними оцінювачами дієвості дер�
жавних інституцій та фахових об'єднань [3].

Враховуючи зазначене, варто підкреслити, що створен�
ня в Україні стійкої підсистеми продовольчої безпеки та
побудова концептуальної моделі системи сталого розвитку
аграрно�промислової сфери і торгового сектора економіки
в своїй основі має базуватися на фаховості, інституційній
спроможності, соціальній відповідальності й колективній
економічній безпеці фахових об'єднань. Це випливає з того,
що критерії фаховості, інституційної спроможності та со�
ціальної відповідальності переважною частиною прямо або
опосередковано відповідають показникам економічної, со�
ціальної та екологічної складової сталого розвитку сусп�
ільства в цілому і аграрно�промислової сфери і торгового
сектора економіки зокрема. Крім того, створення дієвої
підсистеми колективної економічної безпеки фахового об�
'єднання має відбуватися шляхом досягнення критеріїв, які,
у першу чергу, мають задовольняти потреби всіх його учас�
ників і бути корисними будь�якій заінтересованій стороні.
Тобто, підсистема колективної економічної безпеки повин�
на сприяти не тільки досягненню бажаних колективних і
персональних економічних результатів для кожного з учас�
ників, а й зобов'язувати їх дотримуватися відповідних ви�
мог екологічної та соціальної відповідальності, цілеспрямо�
вуючи свої дії на засадах Національної технологічної плат�
форми "Агропродовольча". Необхідність побудови фахово�
го інституційно спроможного соціально відповідального се�
редовища, формування підсистеми колективної економіч�
ної безпеки та забезпечення функціонування стійкої підси�
стеми продовольчої безпеки зобов'яже всіх учасників про�
цесу збалансувати свої інтереси на шляху до сталого роз�
витку аграрно�промислової сфери і торгового сектора еко�
номіки України як однієї з важливіших складових системи
сталого розвитку суспільства (рис. 1) [3].

Рис. 1. Візуалізована концептуальна модель системи сталого розвитку аграрно,
промислової сфери і торгового сектора економіки України

* Розроблено автором.
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Критерії фахової відповідності, інституційної спромож�
ності, соціальної відповідальності, колективної економічної
та продовольчої безпеки мають бути гармонізовані з кри�
теріями сталого розвитку і забезпечувати реалізацію про�
грами повноцінного та якісного харчування суспільства і
збереження навколишнього середовища сьогодні й у май�
бутньому. Зонами можливих компромісів є економічні, соц�
іальні та екологічні показники.

Механізм функціонування запропонованої концептуальної
моделі системи сталого розвитку аграрно�промислової сфери і
торгового сектора економіки повинен враховувати умови, що
визначає "закон пірамід", а саме: зміни, які відбуваються на ниж�
чому логічному рівні системи, майже ніколи (дуже рідко) не при�
зводять до змін на вищому логічному рівні, а зміни, які відбува�
ються на вищому логічному рівні системи, майже завжди при�
зводять до змін на нижчих логічних рівнях (рис. 2) [3].

При цьому, ефективність функціонування такої концеп�
туальної моделі забезпечуватиметься за умови, що кожний
учасник процесу матиме рівні права, нестиме еквівалентну
міру відповідальності, залучатиме необхідні ресурси, адек�
ватно реагуватиме на можливі відхилення від встановлених
критеріїв, не порушуватиме правила, процедури, заходи і
терміни для досягнення загальної мети, усвідомлюючи своє
місце і роль у програмі "Національна технологічна платфор�
ма "Агропродовольча". Тобто, буде забезпечено зв'язок між
можливостями держави, виробника (власника), торгівлі,
науки (освіти) через баланс їхніх інтересів задовольнити
потреби споживача та зберегти навколишнє середовище на
даний час і на конкретно визначену перспективу.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи зазначимо: в умовах глобалізації конку�

ренції, яка посилює нерівність між державами, загострює
диспропорційність економічного розвитку, поглиблює ди�
ференціацію країн за рівнем життя, постає потреба у про�
дукуванні нових підходів щодо розробки дієвих механізмів
управління економічним розвитком України, орієнтуючись
на інноваційний соціально спрямований європейський
досвід задоволення потреб і очікувань споживачів.

Сьогодні головними цілями нашого суспільства і держа�
ви повинні стати:

— збереження спроможності ефективно захищати свої
соціально�економічні інтереси в умовах глобалізації світо�
вих економік;

— генерування і реалізація інноваційних програм у всіх
сферах економіки з метою забезпечення їх конкурентосп�
роможності;

— якнайповніша реалізація національних конкурентних
переваг;

— задоволення ресурсних потреб у довготривалому ре�
жимі;

— реалізація стратегічних напрямів нової парадигми
сталого розвитку держави [5].

Для досягнення визначених цілей необхідні дієві регу�
лятори, які у співпраці з державними інституціями, наукою,
освітою і торгівлею візьмуть на себе відповідальність за ви�
конання поставлених завдань щодо задоволення вимог гро�
мадян на сучасному етапі та збережуть потенційні можли�
вості країни у забезпеченні потреб наступних поколінь.
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7. Установче засідання першої Української національної
технологічної платформи "Агропродовольча", 06.07.2012 р. //
Сайт "Громадський простір" [Електронний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://www.civicua.org/calendar/view.�
html?q=1848890
Стаття надійшла до редакції 28.06.2013 р.

Рис. 2. Механізм функціонування концептуальної моделі системи сталого розвитку аграрно,промислової сфери і
торгового сектору економіки України на засадах Національної технологічної платформи "Агропродовольча"*

* Розроблено автором.
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ВСТУП
Економічна безпека являє собою динамічний інсти�

тут, який, використовуючи свої економічні та політичні
властивості в ринковій системі господарювання, вико�
нує функції різнопланового забезпечення ефективної
економічної діяльності всіх підрозділів та підсистем,
функції по формуванню та підтримці відповідної кон�
курентоспроможності та функції захисту економічних
інтересів у разі неефективного функціонування еконо�
міки.

Відсутність системних наукових розробок управлі�
ння економічною безпекою підприємства та потреби за�
хисту практичної діяльності суб'єктів господарювання
в умовах ринкових ризиків і економічної кризи обумов�
люють необхідність розробки комплексу організаційних
механізмів управління економічною безпекою підприє�
мства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження управління економіч�

ною безпекою, що розділено на попереджуюче та анти�
кризове управління.

Досягнення поставленої мети обумовило не�
обхідність вирішення наступних завдань дослідження:
розглянути сутність попереджуючого управління та
антикризового управління; розкрити комплексний
підхід до забезпечення економічної безпеки підприєм�
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління економічною безпекою
підприємства досліджуються як зарубіжними, так і
вітчизняними вченими. Серед зарубіжних науковців
Ерроу К. Дж., Кауфман Д., Край А., Норт Д., Сойдо�
Лобатон П.; вітчизняних — Капелюшников Р., Колен�
никова О., Олейник А., Панарин С.А., Ривкина Р., Чер�
новская В. та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сутність економічної безпеки суб'єкта підприєм�

ницької діяльності досягається як забезпеченням його
конкурентоспроможності протягом тривалого періоду,
так і шляхом створення системи захисту від неефектив�
но функціонуючої держави власних економічних інте�
ресів. Вищесказане обумовлює необхідність ефективно�
го управління економічною безпекою підприємства.
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Проте, на думку вчених, неефективність управлін�
ня економічною безпекою викликає значні витрати і є
досить розповсюдженим явищем.

Механізм управління економічною безпекою доц�
ільно розділити на такий, що забезпечує попереджую�
чий вплив, та механізм антикризового управління.
Відповідно до такого підходу можна виділити його мету,
завдання, методи та функції [3].

Попереджуючим управлінням економічною безпе�
кою підприємства є планування стратегій його розвит�
ку, аналіз, прогнозування, планування необхідних змін
і своєчасне реагування на події.

Під антикризовим управлінням економічною безпе�
кою підприємства слід розуміти реалізацію такого ме�
ханізму управління, що забезпечує швидке скорочення
втрат шляхом негайного реагування на події.

Попереджуюче управління економічною безпекою
підприємства доцільно здійснювати через асоціації
підприємців. Антикризове ж управління економічною
безпекою підприємства здійснюється окремим суб�
'єктом підприємництва.

Сучасне розуміння антикризового управління є до�
волі неоднорідним і багатозначним, зі значним діапазо�
ном його інтерпретацій. Зокрема, це розповсюджений
погляд на антикризове управління як на управління
підприємством в умовах загальної кризи економіки, далі
— як на управління підприємством, що потрапило в кри�
зову ситуацію в результаті незадовільного менеджмен�
ту. Розрізняється і ставлення до антикризового управ�
ління чи то як до управління підприємством на порозі
банкрутства, чи то управління ним в період банкрутства
[9]. Зрозуміло, що різне трактування одного і того са�
мого поняття призводить до теоретичної невизначеності
і необгрунтованості практичних рекомендацій віднос�
но розроблення й реалізації антикризового управлін�
ня.

Слід зазначити, що інтенсивний розвиток антикри�
зового управління в більшості економічно розвинених
капіталістичних країн припадає на середину 80�х років
XX ст. Активне розроблення теоретичних постулатів та
накопичення практичного досвіду зумовлювалось заго�
стренням кризи, що за своїм характером нагадувала си�
туацію світової економічної кризи — Великої депресії
— 1929—1933 рр. У цей період у країнах Організації еко�
номічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) налічува�
лося понад 35 млн безробітних, знижувалися інвес�
тиційні квоти (частка капіталовкладень у валовому на�
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ціональному виробництві) і темпи економічного зрос�
тання, збільшувались темпи інфляції [7].

Накопичений досвід західними країнами антикри�
зового управління, безсумнівно, має велике значення
для вирішення завдань, що стоять перед Україною, але
слід враховувати, що цей управлінський досвід дово�
диться застосовувати в принципово інших умовах.

Насамперед, антикризове управління практично
здійснювалося і вже склалося як певна наукова "про�
топарадигма" в умовах сформованої ринкової економі�
ки з діючими законами конкуренції, стабільною соціаль�
но�політичною ситуацією, коли й банкрутство, наприк�
лад, прийнято розглядати як в цілому позитивне яви�
ще, котре сприяє очищенню ринку від слабких конку�
рентів.

Тут, зокрема, відносно банкрутства як необхідного
елемента антикризового управління в постадміністра�
тивно�командній економіці України слід зазначити, що
розвиток та становлення інституту банкрутства безпо�
середньо пов'язані з приватизаційними процесами, ос�
кільки саме вони надають поштовх передачі приватно�
му сектору капіталу, котрим раніше володіла держава.

Доречно зауважити, що
мета приватизації в розви�
нених країнах Заходу —
пошук нових, більш дос�
коналих форм власності
та структур, вирішення
бюджетних проблем для
підвищення конкурентос�
проможності та ефектив�
ності підприємств. Тому
приватизацію можна роз�
глядати як певний, опосе�
редкований компонент ан�
тикризового управління в
тому сенсі, що вона покла�
дає відповідальність за
стан антикризовості на
конкретних власників
конкретних підприємств,
фірм.

При цьому, процеду�
ра приватизації, у тому
числі і в контексті як од�
нієї зі складових антикри�
зового управління має
здійснюватися, як прави�
ло, послідовно: спочатку
підприємство піддається
санації (оздоровленню),
потім експерт�оцінювач
визначає ситуацію і тіль�
ки потім передається —
продається — приватно�
му капіталу. За такою
схемою, або із незначни�
ми відмінностями, відбу�
лася і приватизація біль�
шості підприємств Чехії,
Словаччини, Угорщини і
Польщі [6].

Принципи та реальні
результати приватизації в
Україні і, зокрема, їх взає�
мозв'язок з далеким від
досконалості законом
"Про відновлення платос�
проможності або визнан�
ня його банкрутом", по�
перше, призвели до пере�
творення інституту банк�
рутства на засіб тіньової
економіки — зумисного

банкрутства життєздатних підприємств для придбання
їх за мінімальною ціною, що, у свою чергу, посилювало
економічну нестабільність в країні. По�друге, вони, по�
лишаючи поза увагою моральний бік проблеми, значною
мірою заклали основи недосконалого антикризового
менеджменту, привчаючи діяти нових власників не в "ко�
дах" економічної реальності, а за спрощених і вигідних
для себе штучних умов [3].

Розроблення теорії та аналіз практики антикризо�
вого управління має відбуватися і в контексті узагаль�
нення результатів та коригування вже здійсненої при�
ватизації українських підприємств, вирішуючи не тільки
завдання антикризового менеджменту, а й ширші про�
блеми значної зміни соціально�економічної ситуації в
країні на краще [5].

Стосовно вже існуючого статусу антикризового ме�
неджменту, то в науковців, за усіх неусувних відмінно�
стей, вже склалося певне стале бачення антикризового
управління (табл. 1).

Як бачимо, вже зараз починає переважати погляд
— і, можливо, як неявне усвідомлення необхідності
створення метатеорії антикризового управління, — що

Таблиця 1. Сучасні трактування антикризового управління

Автор Визначення 
Е. Уткін Управління, спрямоване на попередження можливих важких ускладнень у ринковій 

діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного господарювання з 
можливістю розширеного відновлення на сучасній основі та власних ресурсах 

А. Градов та ін. Антикризове управління – сукупність послідовних укрупнених заходів: 
- аналіз стану макро- і мікросередовища, вибір відповідної місії підприємства; 
- вивчення економічного механізму виникнення кризових ситуацій, створення системи 
сканування зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства для оперативного 
визначення «слабких сигналів» про виникнення можливої кризи; 
- стратегічний контролінг діяльності підприємства і вироблення стратегії попередження його 
неплатоспроможності; 
- оперативна оцінка та аналіз фінансового стану підприємства, виявлення загрози виникнення 
неплатоспроможності (банкрутства); 
- опрацювання політики дій в умовах кризи і виведення підприємства з неї; 
- систематичний облік ризику підприємницької діяльності і розроблення заходів для його 
зменшення 

С. Бєляєв,  
В. Кашкін та ін. 

Сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур стосовно певного підприємства-
боржника. Антикризове управління – категорія мікроекономічна і відображає виробничі 
відносини, що складаються на рівні підприємства при його оздоровленні або ліквідації, де 
заходи управління поділяються на стратегічні і тактичні. Стратегічні полягають в аналізі і 
оцінці становища підприємства, вивченні виробничого потенціалу, розробці виробничих 
програм, політики доходів, інновацій, стратегії, загальної концепції оздоровлення. Тактичні 
заходи – у визначенні сучасного стану, прибутку, збитків, виявленні внутрішніх резервів, 
залученні кредитних засобів, залученні висококваліфікованих спеціалістів, в структурних 
кадрових змінах, зміцненні дисципліни та ін. 

Є. Мінаєв,  
В.Панагушин 

Це не лише управління, орієнтоване на виведення підприємства зі стану кризи, а й управління, 
яке має заздалегідь спрогнозувати та попередити неплатоспроможність підприємства згідно зі 
сформованою програмою підвищення конкурентних переваг і фінансового оздоровлення 

В. Король Здатність фірми конструктивно реагувати на зміни, що загрожують її нормальному 
функціонуванню 

А.Грязнова та 
ін. 

Система управління підприємством, яка має комплексний, системний характер і спрямована 
на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання 
всього потенціалу сучасного менеджменту, розроблення і реалізацію на підприємстві 
спеціальної програми, що має стратегічний характер, дозволяє усунути тимчасові труднощі, 
зберегти і покращити ринкові позиції за будь-яких обставин, при використанні переважно 
власних ресурсів 

Е.Коротков Управління, яке грунтується на передбаченні загрози кризи, аналізі її ознак, заходів щодо 
зниження негативних наслідків і використання її факторів для подальшого розвитку

Н.Родіонова Застосування до підприємства економічно і соціально виправданих профілактичних та 
оздоровчих процедур, спрямованих на покращення його конкурентоспроможності 

Є. Минаєв Комплекс послідовно здійснюваних заходів попередження, профілактики, подолання кризи, 
зниження рівня його негативних наслідків. Це технологія активної управлінської діяльності в 
повному комплексі всіх її функцій, засобів і повноважень 

А.Штангрет Система управління підприємством, спрямована на завчасне виявлення можливих кризових 
ситуацій, розробку заходів протидії, швидкого реагування на будь-які зміни у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі, що складають загрозу для існування підприємства 

А. Пушкар,  
А. Тридід,  
А. Колос 

Вид управління, який дотримується принципів цілеспрямованості, комплексності, корисності, 
безперервності, ефективності, гнучкості, оперативності, раціональності тощо 

Л.Лігоненко Спеціальне, постійно діюче управління, спрямоване на найоперативніше виявлення ознак 
кризового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання 
забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення виникнення 
ситуації його банкрутства. Об'єкт антикризового управління – виникнення та поглиблення 
кризи розвитку підприємства, її усунення та запобігання 
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будь�яке управління організацією (підприємством,
фірмою) повинно бути в принципі антикризовим, тобто
побудованим на врахуванні ризику та небезпеки кризо�
вих ситуацій. У такій редакції у найбільш загальному
вигляді під антикризовим управлінням починають, зви�
чайно, розуміти (підкреслимо — поки що тільки для ре�
ального сектора економіки) таке управління, яке буде
запобігати та/чи демпфірувати (пом'якшувати) кризові
ситуації в господарсько�фінансовій діяльності підприє�
мства. Відповідно до зазначеного тлумачення суті ан�
тикризового управління в ньому органічно вирізняють�
ся такі його підвиди:

— передкризове (докризове) управління, котре
здійснюється для своєчасного виявлення та розв'язан�
ня проблем (прийняття рішень) для запобігання кризи;

— управління в умовах кризи, із завданням стабілі�
зації нестійких станів та збереження керованості
підприємством;

— післякризове управління процесами виходу з кри�
зи, котре здійснюється не тільки для відновлення втра�
чених підприємством можливостей, але й для набуття
ним за цих умов нового потенціалу — у тому числі і еко�
номічної безпеки [4].

Більш розлогий аналіз існуючих сучасних теорії і
практики антикризового управління в країнах трива�
лого досвіду поводження в ринкових умовах веде до
висновків, що воно за своєю природою сприймається в
контексті загального стратегічного управління і бу�
дується на основі низки стратегій, де балансуються
вектори безпосередньо цільової спрямованості діяль�
ності фірм (підприємств) та вектори антикризової
спеціалізації [2].

При цьому спільною і відкритою залишається про�
блема інструментального (модельно�управлінського)
забезпечення антикризового управління за такого вже
сталого сучасного сприйняття. Очевидно, її розв'язан�
ня єдине і доцільне, і можливе, в рамках метатеорії ан�
тикризового управління з позицій синергетичного
інструментарію метатеорії — власне як "інструмент
інструменту" — тобто модельно�управлінських методів
вже самої синергетики. Можна висловити припущення,
що за предметними (кризогенними) особливостями цьо�
му має відповідати так звана "м'яка" (або асимптотич�
на) математика [1], котра зараз інтенсивно розвиваєть�
ся у синергетиці.

Аналіз досвіду європейських підприємств свідчить
про те, що для захисту економічної безпеки підприєм�
ства малого і середнього бізнесу найбільш ефективним
способом є об'єднання в рамках асоціацій, що пред�
ставляють суб'єкти підприємництва у владних струк�
турах. "На інституціональній основі, — пише В. Чер�
новська, — тактика лобіювання забезпечує просуван�
ня на політичний рівень групових і спільних вимог
підприємців; на неформальному — вона вирішує в сут�
ності проблеми корпорацій�гігантів" [8].

Крім того, до необхідного складового комплексно�
го підходу до забезпечення економічної безпеки
підприємства входять:

1) розробка механізму узгодження інтересів під�
приємців усередині асоціації;

2) розробка та впровадження механізмів самоорга�
нізації суб'єктів підприємництва, що спрямовані на
організацію колективного захисту і забезпечення їх без�
пеки;

3) координація діяльності підприємців;
4) постійне відстеження ситуацій, які можуть при�

звести до порушення економічної безпеки суб'єктів
підприємництва.

ВИСНОВКИ
Механізм управління економічною безпекою до�

цільно розділити на такий, що забезпечує попереджу�
ючий вплив, та механізм антикризового управління. По�
переджуючим управлінням економічною безпекою
підприємства є планування стратегій його розвитку,

аналіз, прогнозування, планування необхідних змін і
своєчасне реагування на події.

Під антикризовим управлінням економічною без�
пекою підприємства слід розуміти реалізацію тако�
го механізму управління, що забезпечує швидке ско�
рочення витрат шляхом негайного реагування на
події.

Попереджуюче управління економічною безпекою
підприємства доцільно здійснювати через асоціації
підприємців. Антикризове ж управління економічною
безпекою підприємства здійснюється окремим суб�
'єктом підприємництва.

Під антикризовим управлінням розуміють (підкрес�
лимо — поки що тільки для реального сектора економ�
іки) таке управління, яке буде запобігати та/чи демпф�
ірувати (пом'якшувати) кризові ситуації в господарсь�
ко�фінансовій діяльності підприємства.

Аналіз досвіду європейських підприємств свідчить
про те, що для захисту економічної безпеки підприєм�
ства найбільш ефективним способом є комплексний
підхід.

До необхідного складового комплексного підходу
щодо забезпечення економічної безпеки підприємства
входять:

1) розробка механізму узгодження інтересів під�
приємців усередині асоціації;

2) розробка та впровадження механізмів самоорга�
нізації суб'єктів підприємництва, що спрямовані на
організацію колективного захисту і забезпечення їх без�
пеки;

3) координація діяльності підприємців;
3) постійне відстеження ситуацій, які можуть при�

звести до порушення економічної безпеки суб'єктів
підприємництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми, які склалися на ринку праці в Україні,

такі як зростання "тіньової зайнятості", безробіття, зни�
ження соціально�економічних показників розвитку на�
селення, вимушена трудова міграція, втрата довіри до
центрів зайнятості, зумовили необхідність перегляду та
реформування основних положень Закону України
"Про зайнятість населення".

Прийняття Верховною Радою нового закону про
зайнятість населення — надзвичайно важливий крок для
побудови в Україні сучасного ринку праці з урахуван�
ням кращих світових стандартів. 1 січня 2013 року на�
брав чинності цей Закон, який частково змінює засади
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працевлаштування та основні правила, що регулюють
відносини між роботодавцями, працівниками та органа�
ми контролю.

Спеціалісти дали різні оцінки Закону — як позитивні
(керівники обласних і місцевих центрів зайнятості та
державні службовці), так і негативні (приватні експер�
ти з питань праці). Така ситуація вимагає більш ретель�
ного вивчення основних положень даного нормативно�
го акту, формування єдиної думки щодо їх розуміння,
співвідношення його норм з іншими нормативно�право�
вими актами трудового законодавства, виявлення силь�
них і слабких сторін, формування прогнозів та рекомен�
дацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні питання формування й розвитку ринку
праці, регулювання зайнятості населення висвітле�
но в працях зарубіжних і вітчизняних учених. Со�
ціальні та економічні аспекти проблеми зайнятості
досліджують С. Бандур, В. Геєць, Т. Заславська,
Е. Лібанова, В. Мандибура, І. Маслова, Б. Нагор�
ний, В.  Пилипенко, Г.  Пошевнєв, В. Онікієнко,
Е. Саруханов, Г. Соколова, Г. Мімандусова, О. Ли�
сенко, Д. Зоідзе та ін. [4].

Незважаючи на велику кількість праць, присвяче�
них даній тематиці, необхідний постійний моніторинг
нормативно�правової бази з урахуванням соціально�
економічних аспектів розвитку суспільства в цілому.
З огляду на це, актуальним є аналіз проблем зайня�
тості та працевлаштування населення в умовах прий�
няття нового Закону України "Про зайнятість насе�
лення".

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даного дослідження є аналіз діючого За�

кону України "Про зайнятість населення", який виз�
начає правові, економічні та організаційні засади ре�
алізації державної політики у сфері зайнятості насе�
лення, гарантії держави щодо захисту прав громадян
на працю та реалізації їхніх прав на соціальний за�
хист від безробіття. Задля досягнення поставленої
мети в процесі здійснення наукового пошуку перед�
бачається виконати наступні завдання: ретельно вив�
чити положення нормативно�правового акту та вия�
вити його недоліки; запропонувати шляхи їх усунен�
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Закон України "Про зайнятість населення" було

розроблено на виконання соціальних ініціатив Пре�
зидента України, спрямованих на впровадження ак�
тивної політики зайнятості та створення нових ро�
бочих місць.

Прийнятий нормативно�правовий акт містить
низку важливих інновацій, що стосуються всіх основ�
них фігурантів ринку праці, а також багато нових та
доволі суперечливих норм, які не були встановлені в
попередньому Законі України "Про зайнятість насе�
лення".

Варто звернути увагу на такі новели Закону Ук�
раїни "Про зайнятість населення":

— зниження податків за створення робочих
місць. Роботодавцям, які працевлаштували на нове
робоче місце молодь (перше робоче місце) і безроб�
ітних старше 50 років, терміном не менше, ніж на 2
роки, щомісячно компенсуються витрати у розмірі
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за відповідну працевлаштова�
ну особу. У разі звільнення працівника з ініціативи
роботодавця або за згодою сторін до закінчення дво�
річного строку з дня працевлаштування сума нада�
них коштів повинна повернутися до Фонду загаль�
нообов'язкового державного соціального страхуван�
ня у повному обсязі;

— облік трудового стажу. Новий Закон надає
можливість прийому студентів ВУЗів та учнів про�
фесійно�технічних закладів на стажування терміном
до 6 місяців, з можливістю (за згодою сторін) не вип�
лачувати заробітну плату або виплачувати її в розм�
ірах, встановлених за згодою сторін. Цей пункт на�
дасть змогу роботодавцям надати професійний
досвід молодим фахівцям, що зробить їх подальше
працевлаштування більш конкурентним. При цьому,
період стажування заноситься до трудової книжки
працівника, на нього розповсюджуються всі права і
пільги, а також трудовий розпорядок, як і на інших
працівників;

— усунення дискримінації. В оголошеннях про
вакансії заборонено вказувати вік і стать кандидатів,
вимагати відомості про особисте життя (націо�
нальність, сімейний стан, віросповідання, пар�
тійність). Це не стосується випадків, коли за зако�
ном роботу можуть виконувати лише особи певної
статі (наприклад, жінкам заборонено працювати
шахтарями) і при прийомі на роботу недостатньо
конкурентоспроможних: осіб без досвіду роботи,
інвалідів, одиноких матерів і батьків, дітей�сиріт,
осіб старше 50 років.

Окремо необхідно відмітити підвищення уваги
збоку держави до приватних агентств зайнятості, які
тепер зобов'язані досить тісно співпрацювати з дер�
жавою та дотримуватися нових правил. Одним з
найбільш вагомих нововведень є заборона приватним
агентствам зайнятості отримувати від фізичних осіб
плату за їх працевлаштування. Відповідно до вимог
Закону, всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням,
повинні покриватися виключно роботодавцями. Це
посилює захист громадян на ринку праці;

— забезпечення села спеціалістами. 3 метою за�
лучення до роботи за відповідною професією (спец�
іальністю) в селах і селищах молодому працівнику,
який уклав трудовий договір на строк не менш як три
роки з підприємствами, установами та організація�
ми, що розташовані у таких населених пунктах, на�
дається житло на строк його роботи та одноразова
адресна допомога у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Дер�
жавного бюджету України у порядку та за переліком
професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом
Міністрів України. У разі якщо молодий працівник
пропрацює в такому населеному пункті не менше
десяти років, житло передається йому у власність;

— соціальний захист безробітних. Статус безро�
бітного надається особам за їх особистою заявою у
разі відсутності підходящої роботи з першого дня
реєстрації у територіальних органах центрального
органу виконавчої влади (у попередньому Законі —
з сьомого), що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, незалеж�
но від зареєстрованого місця проживання чи пере�
бування;

— безкоштовне перенавчання. Громадяни віком
від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років
мають право до досягнення пенсійного віку на одно�
разове отримання ваучера для оплати навчання нової
професії або підвищення своєї кваліфікації. Вартість
такого ваучера встановлюється в межах вартості на�
вчання, але не вище 10 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб;

— навчання кадрів під замовлення. Відповідно до
статті 35 Закону, професійне навчання зареєстрова�
них безробітних організується на замовлення робо�
тодавця або для самозайнятості, провадження
підприємницької діяльності з урахуванням побажань
безробітних. Це профнавчання здійснюється в про�
фесійно�технічних та вищих н авчальних закладах,
на підприємствах, в установах та організаціях неза�
лежно від форм власності, виду діяльності та госпо�
дарювання.

Аналіз норм Закону викликає занепокоєння
щодо недостатньої виваженості низки термінів, на
яких він базується, та проблем практичної реалізації
норм, що містяться у окремих статтях Закону. До
застережень щодо складності подальшої імплемен�
тації Закону слід віднести наступні.

Однією з найпопулярніших норм прийнятого За�
кону "Про зайнятість населення" є заборона вказу�
вати у вакансії вік і стать кандидатів. Вона має як по�
зитивні (усунення дискримінації по віковій або ста�
тевій ознаці) так і негативні риси. Таке нововведен�
ня навряд захистить шукаючих роботу, яких все
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рівно у випадку відсутності відповідних навиків і
компетенції відсіють на стадії співбесіди. А от кад�
ровикам заборона на вказування віку та статі тільки
додасть роботи, адже їм доведеться витратити безліч
часу на спілкування з рядом не підходящих праців�
ників, які, наприклад, у 21 рік захочуть спробувати
сили у статусі керівника відділу чи головного бух�
галтера підприємства. У результаті втратить час і
кандидат, який би міг у цей час спробувати власні
сили у більш відповідній для нього галузі, і зросте
навантаження на кадровиків, які все одно візьмуть
того, хто їм потрібен, провівши конкурсний відбір.

Також видається сумнівною доцільність заміни в
Законі України "Про зайнятість населення" дотацій
роботодавцю 50% компенсацією суми нарахованого
єдиного внеску саме з точки зору ефективності сти�
мулювання роботодавців. На сьогоднішній день
вартість створення нового робочого місця значно пе�
ревищує ті виплати та податкові пільги, якими дер�
жава намагається підтримати відповідну ініціативу
роботодавців, і тому навіть ретельно виписаний ме�
ханізм дотацій працює недостатньо ефективно. Ком�
пенсаційні виплати фактичних витрат у розмірі єди�
ного внеску на загальнообов'язкове державне соц�
іальне страхування є суттєво меншими за дотації,
отже, вони є гіршим стимулом, ніж дотації. Таким
чином, можливості молодих людей щодо отримання
першого робочого місця звужуються навіть порівня�
но з тим станом речей, який був до сьогодні.

Крім того, Законом заборонено направляти
співробітників на робочі місця у компанію, у якій
протягом року відбувалось скорочення штату. Дана
норма фактично звузить можливості підбору персо�
налу у багатьох компаніях, які, наприклад, дійсно
скоротили штат кілька місяців назад, а тепер вирі�
шили розширити його, оскільки ситуація на під�
приємстві покращилась.

Агентства зайнятості не можуть стягувати з гро�
мадян жодних оплат за посередництво у працевлаш�
туванні — ні гонорарів чи винагород, ні прямих або
непрямих, ні повністю або частково. На думку кад�
ровиків, заборона агентствам брати плату з тих, хто
шукає місце, щоб позбутися від шахраїв, які прода�
ють списки неіснуючих вакансій, є непродуманою. За
законом повинен платити тільки роботодавець, але
вони через агентства шукають дефіцитні професії.
Виходить, тому, хто бажає влаштуватися будівель�
ником або продавцем, немає де отримати інформа�
цію.

Варто також звернути увагу на відповідальність
роботодавців, яка суттєво зменшена. У разі неподан�
ня даних про працівників, які будуть позбавлені ро�
боти внаслідок майбутнього вивільнення, стягуєть�
ся штраф у розмірі 4�х зарплат за кожного праців�
ника. Згідно попереднього закону, ця санкція втричі
більше — зарплата за 12 місяців.

Ще одна норма, яка викликає сумніви у її ефек�
тивності — стажування молодих спеціалістів, які не�
щодавно закінчили навчання. Роботодавці зможуть
приймати молодих спеціалістів на стажування терм�
іном до шести місяців, які не передбачають оплату,
але із записом в трудовій книжці. Це дозволить мо�
лоді не тільки отримати перший професійний досвід,
але й офіційне підтвердження для майбутнього ро�
ботодавця. Однак, таке положення може призвести
до погіршення і без того не найкращій ситуації з офі�
ційним працевлаштуванням в країні. Роботодавець
отримує ще одну можливість не приймати на роботу
випускників офіційно — тепер про кожного співро�
бітника, з яким фактично є, а юридично — немає тру�
дових відносин, контролюючим особам з податкової
або центру зайнятості можна буде сказати, що ці
десять співробітників — усі як один, працюють на
умовах безкоштовної стажування. Найчастіше саме

молодь є беззахисним і безсоромно експлуатованим
"знаряддям" праці, отримуючи за це, та й то не зав�
жди, жалюгідні гроші. У випадку стажування, молоді
працівники не будуть отримувати взагалі жодних
грошей.

Також не можна оминути увагою норму закону,
згідно з якою перебування на обліку покладе на пра�
цівника нові обов'язки, не передбачені попереднім
законом. Зареєстровані безробітні зобов'язані бу�
дуть самостійно здійснювати активний пошук робо�
ти, а також відвідувати Державну службу зайнятості
у визначений і погоджений з нею час, але не рідше
ніж один раз на 30 календарних днів. Якщо проконт�
ролювати перший обов'язок фактично неможливо,
то невиконання другого тягне зняття з реєстрації як
безробітного. Останнє нововведення взагалі не
зовсім зрозуміле в епоху стрімкого розвитку засобів
комунікації, коли з людиною можна без проблем
зв'язатись багатьма шляхами. Втрата статусу безро�
бітного можлива навіть у випадку встановлення фак�
ту виконання безробітним оплачуваної роботи (на�
дання послуг). Частота та систематичність такого
підробітку ролі не грає. Більше того, зняття з обліку
центру занятості можливе навіть за більш невинної
обставини: за умови припинення професійного на�
вчання за направленням служби з незалежних від
безробітного обставин.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для подолання вищевикладених про�

блем вбачається за доцільне внести такі основні зміни в
новий Закон "Про зайнятість населення":

— привести у відповідність з міжнародними та на�
ціональними нормативно�правовими актами визначен�
ня базових термінів Закону України "Про зайнятість на�
селення";

— закріпити в нормах Закону обов'язковість опла�
ти праці молодих працівників, які проходять стажуван�
ня;

— чітко прописати механізм проходження стажу�
вання, яке, само по собі, є ефективним способом підви�
щення кваліфікації особи та її затребуваності на ринку
праці, зменшити час стажування молодих працівників
(до 3�х місяців);

— переглянути норму, яка передбачає заборону при�
ватним агентствам зайнятості отримувати від фізичних
осіб плату за їх працевлаштування;

— видалити норму, що забороняє вказувати вік та
стать в резюме.

Такі нововведення сприятимуть вирішенню ос�
новних проблем зайнятості населення, а також мо�
жуть стати суттєвим чинником розвитку сфери зай�
нятості, національного та регіональних ринків праці
України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Враховуючи високу галузеву конкуренцію, не�

стабільність ринкового середовища, викликану кризо�
вими явищами вітчизняної економіки, що в комплексній
єдності призводять до появи необхідності на вітчизня�
них підприємствах проведення практично безперервних
організаційних змін, перетворень і вдосконалень щодо
їх діяльності, керівники, у першу чергу, повинні зосе�
редити свою увагу на здійсненні високоефективного ме�
неджменту, який відповідатиме ринковим і галузевим
змінам. При цьому, у загальному управлінні, до якого
входять у комплексному поєднанні різні його підвиди
— стратегічний, операційний, мотиваційний, інновацій�
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У статті розглядається управління мотивацією у вітчизняних підприємствах. Розкривається зміст моV
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ний, інвестиційний, фінансовий, кадровий, маркетинго�
вий, антикризовий монеджмент тощо, — варто виділи�
ти мотиваційний менеджмент, під час здійснення якого
керівники підприємств припускаються доволі жорстких
помилок, вважаючи зазначений вид менеджменту дру�
горядним і не враховуючи його важливе місце у комп�
лексному управлінні, а також значний вплив на ефек�
тивність діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління мотивацією у вітчизняних
підприємствах досліджувало багато науковців, як те�
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оретиків, так і практиків. При цьому, особливу ува�
гу варто приділити працям таких вчених, як С.І. Гре�
бінська, О.М. Деренко, І.М. Мягких, О.О. Ревякін,
О.А. Харун, Л.М. Шевчук [1—6].

Проаналізувавши наукові роботи, публікації з
даної тематики, нами було визначено, що на сьогодні
існує необхідність у проведенні нового поглиблено�
го етапу дослідження у даному напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є висвітлення управління мотива�

цією у вітчизняних підприємствах з врахуванням мо�
тиваційних факторів, принципів, встановлених кри�
теріїв ефективності мотивації, а також розроблених
рекомендацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мотиваційний менеджмент є важливою складо�
вою (підвидом) комплексного менеджменту підприє�
мства. Рівень ефективності організації управління
мотивацією повністю відображається як позитивно,
так і негативно на ефективності роботи підприєм�
ства, знаходячи свій прояв у продуктивності праці
персоналу, яка, в свою чергу впливає на загальну
прибутковість діяльності.

Мотиваційний менеджмент — це управління про�
цесом мотивації працівників підприємства за допо�
могою ситеми мотивації, мотиваційного механізму з
врахуванням сучасних критеріїв мотивації, мотива�
ційних факторів, встановлених принципів та розроб�
лених рекомендацій щодо налагодження процесу
мотивації.

Комплексне визначення категорії "мотивація"
пропонує Л.М. Шевчук [6]: "Мотивація персоналу —
це поєднання цілої низки складових, таких як моти�
вація трудової діяльності, тобто спонукання персо�
налу до ефективної трудової діяльності, що забез�
печує необхідні винагороди і задовольняє наявні по�
треби; мотивація стабільної та продуктивної зайня�
тості; мотивація розвитку конкурентоспроможності
працівника; мотивація володіння засобами вироб�
ництва; мотивація вибору нового місця роботи тощо"
[6, с. 354].

Розгляд мотивації трудової діяльності більшість
українських науковців здійснюють у трьох аспектах:
як результат взаємодії об'єктивних і суб'єктивних
факторів; як процес становлення усвідомлених при�
чин трудової діяльності; як властивість особистості
працівника. Сучасні теоретики досить різнобічно об�
грунтовують різні аспекти мотиваційного механізму
в ринкових умовах. Зокрема, мотивація праці розг�
лядається з точки зору природного і суспільного
примушення. При цьому природне спонукання до
праці забезпечується споживчим механізмом люди�
ни, прагненням задоволення найсуттєвіших її по�
треб. Суспільне примушення здійснюється на основі
суспільного ладу, його було закладено в основу ад�
міністративної системи господарювання. Вважаєть�
ся, що мотиваційний механізм праці формується під
впливом політичних, економічних та соціально�пси�
хологічних факторів. При зміні економічної систе�
ми реформуванню повинна підлягати і система сти�
мулювання праці [2, с. 325].

На наш погляд, мотивацію можна визначити як
спонукання людини до конкретних дій через задо�
волення її потреб з метою виконання нею завдань,
роботи, що в комплексі повинно призвести до до�
сягнення цілей організації. При цьому мотивація
не може бути дієвою без задоволення потреб лю�
дини.

О.А. Харун [5] визначає мотиваційний механізм
як саморегулюючу систему мотивів і стимулів пер�
соналу, сформованих на базі індивідуальних потреб,

реалізованих через колективний (груповий) інтерес
більшості з урахуванням форм, принципів та методів
управління для отримання оптимальних результатів
діяльності.

Вважається, що застосовувати мотиваційний ме�
ханізм необхідно таким чином, щоб отриманий ре�
зультат не лише відшкодовував комплексні витрати
на його впровадження, але також додатково прино�
сив прибуток. Однак, в  практичній діяльності
підприємств мотиваційний механізм, який застосо�
вується персоналом з низьким кваліфікаційним
рівнем, досить часто є неефективним. Для того щоб
уникнути такої ситуації, механізм повинен мати
чітку орієнтацію на конкретних працівників і врахо�
вувати особливості їхньої діяльності.

Дослідник [5] виділяє наступні закономірності
створення мотиваційного механізму, які полягають
у [5, с. 77]: зміні поглядів на роль мотивації та пе�
ретворення її з допоміжного засобу досягнення
результатів у головну мету розвитку та діяльності
персоналу; забезпеченні оптимального поєднання
принципів загального і специфічного підходів до
мотивації персоналу; врахування ступеня розвит�
ку підприємства з позицій можливостей застосу�
вання мотиваційного механізму управління персо�
налом.

Загалом, під час формування механізму мотивації
необхідно враховувати наступні принципи [3, с. 209—
210]:

— мотиваційний механізм має повністю відпо�
відати меті і завданням суспільства, тобто кожно�
му завданню повинен відповідати певний мотивац�
ійний комплекс. Основою для визначення структу�
ри мотиваційного механізму є структура системи
цілей;

— здебільшого для вирішення проблеми форму�
люють мету і знаходять ресурси для її досягнення.
При цьому вважають, що наявний механізм моти�
вації є ефективним для досягнення всієї множини
завдань. Однак результати практичної діяльності
засвідчують, що для вирішення будь�якої пробле�
ми варто формувати специфічний мотиваційний ме�
ханізм;

— як і будь�яка система, мотиваційний механізм
повинен бути цілісним і досконалим. Це означає, що
всі його елементи взаємопов'язані і зміна одного еле�
мента вимагає зміни інших. Одночасно має бути пев�
на міра відокремленості кожного елемента для того,
щоб зміну того чи іншого елемента компенсували
інші елементи мотиваційного механізму;

— мотиваційний механізм повинен містити еле�
менти, які мають різну тривалість. Такий склад ме�
ханізму забезпечить його стійкість і динамізм у роз�
витку заміною найбільш рухомих елементів.

Зауважимо, що мотиваційний механізм управлі�
ння формується під дією групи факторів. При цьому
було визначено десять факторів мотивації [1, с. 92].

1. Керівництво виявляє цікавість до благополуч�
чя працівників.

2. У співробітників є можливість удосконалюва�
ти свої професійні здібності.

3. Керівники підприємства подають приклад щодо
цінностей підприємства.

4. На підприємстві існує свобода в прийнятті
рішень, достатня для того, щоб домогтися гарних ре�
зультатів праці.

5. Працівників приваблює репутація підприєм�
ства як роботодавця.

6. Спектр виконуваних на підприємстві завдань
забезпечує постійну активність співробітників.

7. Працівник бере участь у командній роботі в
складі своєї робочої групи.

8. Працівників приваблює в роботі високий рівень
орієнтації на клієнтів.
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9. Співробітникам подобається загальна робоча
атмосфера на підприємстві.

10. Працівників влаштовує прийнятний рівень
їхньої особистої заробітної плати.

Як зазначає О.О. Ревякін в своїй науковій праці
"Економіко�організаційні аспекти мотивації пер�
соналу в процесі детінізації підприємницької
діяльності" [4, с. 203—204], однією з основних умов
підвищення ефективності мотивації праці, зацікав�
леності працівників та роботодавців у легалізації
результатів підприємницької діяльності є визна�
чення її критеріїв, основними з яких пропонуєть�
ся використовувати: можливість пристосування
мотивації праці до конкретних умов діяльності
підприємств та їх підрозділів; максимальна реалі�
зація особистого потенціалу працівника з метою
досягнення легальних результ атів д іяльно сті
підприємства на основі застосування правильно
підібраних засобів, методів та правил стимулюван�
ня праці; врахування цінностей та сподівань прац�
івників; забезпечення тісного зв'язку між стиму�
лю юч им и в иплат а м и т а  еф е кт ив ні с тю  праці ;
підтримання певної структури винагороди; макси�
мальна реалізація інтересів як працівника, так і
підприємства; систематичне оцінювання та корегу�
вання системи стимулювання праці з метою визна�
чення її ефективності. Однак, автор підкреслює,
що одним з головних критеріїв ефективності сис�
теми мотивації і стимулювання праці в підприєм�
ницькій діяльності повинен виступати прибуток,
що забезпечує єдність вартісної форми оцінки міри
праці та її оплати.

Проблема підвищення ефективності матеріальної
мотивації працівників все ще залишається невиріше�
ною у сучасній економічній науці. Вітчизняні нау�
ковці [6] пропонують наступну класифікацію форм
стимулювання персоналу.

По�перше, загальна матеріальна винагорода. Ок�
лад (утримання або ставка заробітної плати) скла�
дає, як правило, від 40 до 70% загального розміру ви�
нагороди працівника. Надбавки, доплати, додаткові
виплати, премії, комісійні винагороди — складають
у сумі до 60% загальних виплат.

По�друге, компенсації, які є специфічним набо�
ром інструментів стимулювання працівників.
Підприємства компенсують працівникові реальні та
передбачені витрати, які пов'язані з пересуванням, а
також надають соціальні виплати та пільги.

По�третє, нематеріальне стимулювання, яке є
класичною формою мотивації працівників за винят�
ком матеріального стимулювання (вдячність, вина�
городи, заохочення, новий вид праці), а також
включає загальне та спеціальне навчання персона�
лу.

По�четверте, змішане стимулювання, яке перед�
бачає комбінування матеріальних та нематеріальних
форм, що є необхідним додатком до загального сти�
мулювання та компенсацій [6, с. 354].

Мотиваційна система являє собою повну єдність
процесуального і результативного понять. Це мож�
на пояснити тим, що зміст життя людини полягає не
просто в задоволенні окремих потреб чи досягнення
певних результатів, а власне у виробничій діяльності,
у функціонуванні суспільства і самої людини як чле�
на суспільства. Діяльність людини спонукається од�
ночасно кількома мотивами. Один — головний, про�
відний, інші — підпорядковані. Нині всі усвідомлю�
ють, що мотиви, характерні для адміністративної
системи управління з примусовою моделлю трудо�
вих відносин, не забезпечують ефективної високоп�
родуктивної праці [3, с. 211].

Для підвищення загальної ефективності мотива�
ційного менеджменту в процесі його здійснення не�
обхідно враховувати наступні рекомендації [3, с. 210]:

потрібно сформувати мету працівників колективу і
встановити відповідні показники; необхідно обрати
систему мотивації праці, розробити методичне і нор�
мативне забезпечення з урахуванням специфіки пер�
соналу колективу; потрібно вдосконалювати органі�
заційну структуру управління колективом і формува�
ти в ньому підрозділи, які взаємодіють між собою;
треба класифікувати роботи, аналізувати чисельність
і професійно�кваліфікаційний рівень персоналу
підрозділів; необхідно створити інформаційне і техн�
ічне забезпечення системи оплати праці; потрібно
вивчати і обговорювати в колективі систему мотивації
праці.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснивши дане дослідження, можна зробити
наступні висновки:

1. В узагальненому вигляді мотивацію можна виз�
начити як спонукання людини до конкретних дій че�
рез задоволення її потреб з метою виконання нею
завдань, роботи, що в комплексі повинно призвести
до досягнення цілей організації.

2. Мотиваційний механізм є саморегулюючою си�
стемою мотивів і стимулів працівників підприємства;
застосовувати його необхідно таким чином, щоб
окрім відшкодування комплексних витрат на впро�
вадження додатково отримати прибуток. У процесі
формування мотиваційного механізму обов'язково
потрібно враховувати базові принципи його створен�
ня.

3. Існуючі форми стимулювання персоналу мож�
на поділити на чотири основні групи: загальна мате�
ріальна винагорода, компенсації, нематеріальне сти�
мулювання і змішане стимулювання.

4. Для підвищення загальної ефективності моти�
ваційного менеджменту під час його здійснення не�
обхідно враховувати розроблені рекомендації щодо
налагодження процесу мотивації, мотиваційні фак�
тори (їх було визначено десять), а також критерії
ефективності мотивації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна ефективність та розвиток сучасного сус�

пільства на демократичних засадах вимагають забезпе�
чити фінансову незалежність місцевого самоврядуван�
ня, що залежить від наявності власних видаткових по�
вноважень та власних фінансових ресурсів, достатніх
для їх виконання.

Власні фінансові ресурси місцевого самоврядуван�
ня мають забезпечуватися здебільше за рахунок подат�
кових надходжень — місцевих податків та зборів. При
цьому їхнє значення не повинне обмежуватися метою
лише наповнити місцеві бюджети. За їх допомогою орга�
ни місцевого самоврядування повинні мати можливість
також стимулювати підприємницьку активність фізич�
них та юридичних осіб своєї території, розвиток місце�
вого господарства, сприяти ефективному використан�
ню природних ресурсів місцевого значення тощо.

Практика навіть найбільш розвинутих країн свідчить
про недостатність власної фінансової бази для забез�
печення надання місцевих суспільних благ. Проте, особ�
ливої гостроти воно набуває для України.

З 2011 року, відповідно до вимог Податкового кодексу
України, було скасовано всі діючі місцеві податки та збори.
Їх було замінено податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, єдиним податком, збором за проваджен�
ня деяких видів підприємницької діяльності, збором за місця
для паркування транспортних засобів та туристичним збо�
ром. Були суттєво обмежені податкові повноваження
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органів місцевого самоврядування щодо їхнього справлян�
ня. Для них лише було збережено право приймати рішення
щодо ставок оподаткування у встановлених межах. Це за�
лишило місцеве оподаткування в Україні на початковому
етапі розвитку. В ньому не знайшли відображення ринкові
умови господарювання, що вже існують в Україні. Місцеве
оподаткування також не забезпечує достатнього обсягу
надходжень до місцевих бюджетів.

І якщо з метою наповнення центрального бюджету
підходять будь�які податки та збори, то для місцевого
рівня існують деякі обмеження. Вони знайшли своє
відображення в специфічних принципах місцевого опо�
даткування, дослідження яких є надзвичайно актуаль�
ним з метою формування достатньої фінансової бази
місцевого самоврядування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних науковців проблемами місцевого

оподаткування опікуються: В.Л. Андрущенко, В.В. Зай�
чикова, А.В. Ібатулліна, О. П. Кириленко, В.І. Кравчен�
ко, А.І. Крисоватий, М.І. Крупка, І.О. Луніна, В.М. Опа�
рін, В.В. Письменний, А.М. Соколовська, Л.Л. Тарангул,
В.М. Федосов та інші автори. Зазвичай учені критику�
ють сучасний стан розвитку місцевого оподаткування в
Україні, наводять позитивний зарубіжний досвід місце�
вого оподаткування, розглядають питання щодо впро�
вадження окремих додаткових місцевих податків та
зборів, обгрунтовуючи їхню ефективність.
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Серед сучасних західних вчених проблеми побудови
та розвитку системи місцевого оподаткування розкри�
вають: Ш. Бланкарт, Дж. Б'юкенен, Р. Масгрейв, Ю. Не�
мец, Д. Норт, Г. Райт, Дж. Стігліц, Х. Ціммерман та інші.

Водночас у переважній більшості наукових розро�
бок теоретичні питання місцевого оподаткування розг�
лянуті недостатньо, мало досліджена проблема розроб�
ки та реалізації специфічних принципів місцевого опо�
даткування, їхньої реалізації під час розгляду можли�
востей переведення окремих загальнодержавних по�
датків та зборів до переліку місцевих.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже мета статті — дослідження специфічних прин�

ципів місцевого оподаткування, особливостей їхньої ре�
алізації на прикладі майнового оподаткування.

Основні результати дослідження. Значні зміни, що
відбулися в місцевому оподаткуванні з прийняттям Подат�
кового кодексу України несуттєво вплинули на зростан�
ня частки місцевих податків і зборів у доходах та подат�
кових надходженнях місцевих бюджетів України (рис. 1).

Так, у 2012 році питома вага місцевих податків і
зборів у податкових надходженнях склала 6,3%, що на
5,0 відсоткових пункти вище рівня 2009 року. Частка
місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів
(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) збільши�
лася за цей час з 0,6% до 2,4%.

Отже, власна доходна база місцевого самоврядуван�
ня, що створена за рахунок місцевого оподаткування,
незначна, не здатна вона забезпечити фінансовими ре�
сурсами виконання власних видаткових повноважень.
Як можливі шляхи її збільшення можна виділити:

— введення додаткових місцевих податків і зборів;
— переведення деяких загальнодержавних податків

і зборів до складу місцевих;
— встановлення додаткових надбавок до загально�

державних податків і зборів.
Будь�який відібраний шлях до посилення власної

фінансової бази місцевого самоврядування за рахунок
місцевих податків і зборів вимагає врахування принципів
оподаткування.

Окрім загальних принципів оподаткування для місце�
вого рівня мають бути розроблені специфічні принципи
місцевого оподаткування, що враховують особливості
функціонування органів місцевого самоврядування.

Науковцями визначаються критеріальні вимоги, яким
має відповідати процес впровадження місцевих податків і
зборів, а саме: недопустимість встановлення податкових

пільг для конкретних платників податків; заборона впро�
ваджувати індивідуальні податкові платежі; рівномірний
розподіл податкового навантаження залежно від наданих
суспільних послуг; незначна різниця між ставками місце�
вих податків і зборів у різних регіонах; низькі витрати на
організацію податкового адміністрування [4, с. 7]. Ми має�
мо деякі зауваження щодо запропонованих вимог. По�пер�
ше, будь�які заборони та обмеження щодо місцевого опо�
даткування з боку органів державної влади зменшує подат�
кову автономію органів місцевого самоврядування. Тому
необхідно порівнювати шкоду обмеження податкової ав�
тономії і шкоду від встановлення податкових пільг для кон�
кретних платників податків. По�друге, незрозуміло, що ав�
тор має на увазі під індивідуальними податковими плате�
жами. Якщо платежі індивідуальні, то чому вони є подат�
ковими. Податки справляються з певних категорій плат�
ників, а не лише індивідуально з окремої особи. По�третє,
незначна різниця між ставками місцевих податків і зборів у
різних регіонах обмежує можливості органів місцевого са�
моврядування пропонувати власний набір суспільних благ
населенню своєї територіальної одиниці, можливості ство�
рення конкурентного середовища між територіями. По�
четверте, низькі витрати на організацію податкового адмі�
ністрування вже передбачаються загальними принципами
оподаткування, які діють і для місцевого оподаткування, не
є для місцевого оподаткування особливими.

Ібатулліна А.В. пропонує принципи місцевого оподат�
кування розглядати: гнучкість, значущість, зрозумілість,
рівномірність, територіальну прив'язаність, цільове при�
значення, передбачуваність [6, с. 7]. На нашу думку, зро�
зумілість і передбачуваність є загальними принципами
оподаткування, тобто вони справедливі як для державних,
так і для місцевих податків. Їх пропонували У. Петті, А.
Сміт, А. Вагнер, Ф. Нітті та інші. Щодо цільового призна�
чення, то ми його не можемо розглядати як принципи
місцевого оподаткування, оскільки взагалі податки — це
нецільові платежі державі громадян та юридичних осіб
(серед специфічних рис податків виділяють їхній нецільо�
вий характер [5, с. 203; 2, с. 225]). Принцип значущості ав�
тор характеризує як можливість забезпечення значної ча�
стки доходів бюджетів та відповідність з економічним роз�
витком території [4, с. 7]. Тобто автором не конкретизуєть�
ся обсяг доходів місцевих бюджетів, що має бути сфор�
мований за рахунок місцевих податків. На нашу думку, він
має відповідати обсягу власних повноважень органів місце�
вого самоврядування.

Щодо принципів рівномірності розподілення між ре�
гіонами бази оподаткування і територіальної прив'яза�
ності [4, с. 7], вони знаходяться в протиріччі між собою.

Серед специфічних принципів місцевого оподатку�
вання ми пропонуємо наступні.

1. Принцип взаємної еквівалентності. Він передба�
чає двосторонню віддачу. З позиції органів місцевого са�
моврядування — надання суспільних благ у еквіваленті
зібраних місцевих податків. З позиції платників податків
— обов'язок сплатити надані суспільні блага, усвідом�
лення необхідності брати безпосередню участь у вирі�
шенні місцевих справ. Зазначений принцип може реалі�
зуватися лише при прямому оподаткуванні.

2. Принцип територіального походження. За цим
принципом до територіального бюджету повинні над�
ходити лише ті податки, які зібрані з баз оподаткуван�
ня, розташованих на відповідній території. Інакше існує
проблема перекладання податкового тягаря з одних те�
риторіальних одиниць на інші.

3. Принцип рівномірного податкового навантажен�
ня на різні категорії платників податків. Порушення
цього принципу призведе до дисбалансу виробничих
структур та трудових ресурсів, форм бізнесу тощо на
певній території, що позначиться на майбутньому змен�
шенні надходжень до територіальних бюджетів.

4. Принцип мінімального впливу на циклічне коли�
вання економіки. Органи місцевого самоврядування не
здатні самостійно регулювати місцеве податкове наван�

Рис. 1. Частка місцевих податків і зборів у доходах та
податкових надходженнях місцевих бюджетів України, %

Джерело: складено автором, використовуючи звіти про ви�
конання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя за 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 та 2012 роки:
Державна казначейська служба України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
doccatalog/list?currDir=146477.
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таження задля вирівнювання економічної кон'юнктури
в країні. З метою надання суспільних благ, першочер�
говість яких на цьому рівні влади є найвищою, органи
місцевого самоврядування в періоди економічного зрос�
тання не відмовляться від отримання додаткових доходів
до своїх бюджетів (додаткові бюджетні ресурси будуть
використані на поточні та капітальні витрати). У періоди
економічного спаду, навпаки, будуть вимушені збільшу�
вати податкове навантаження на платників податків,
зменшуючи їхню економічну активність. Таким чином,
неузгоджені з центральним рівнем влади дії органів місце�
вого самоврядування, направлені на циклічне коливання
економіки, призведуть до погіршення економічного ста�
новища не тільки певної території, а країни в цілому.

5. Принцип відповідності темпам зростання надход�
жень державних податків. Трапляються випадки, коли,
або внаслідок твердих ставок місцевих податків, або ско�
рочення бази оподаткування, або з інших причин, темпи
зростання надходжень місцевих податків нижчі за тем�
пи зростання надходжень державних податків (відпові�
дно зменшується частка місцевих доходів у загальних по�
даткових надходженнях консолідованого бюджету краї�
ни та ВВП). У цьому випадку органи місцевого самовря�
дування втрачають можливості виробництва суспільних
благ у досягнутих обсягах. До того ж видатки територі�
альних бюджетів на виконання самостійних повнова�
жень, як правило, не беруть участі в вирівнюванні фінан�
сових можливостей територій. Це спонукає органи місце�
вого самоврядування вишукувати додаткові надходжен�
ня до своїх бюджетів, які не пов'язані з оподаткуванням
(неподаткові доходи, доходи від операцій з капіталом).

6. Принцип відповідності потребам населення та юри�
дичних осіб території. У межах кожної територіальної оди�
ниці пропонується свій набір суспільних благ на виконання
власних видаткових повноважень за рахунок місцевих по�
датків. Органи місцевого самоврядування як виробники
суспільних благ пропонують їх споживачам: населенню та
юридичним особам. Якщо споживачів влаштовує набір сус�
пільних благ та плата за нього (податкове навантаження),
то здійснюється міграція населення та / або виробничих
потужностей. Ця міграція є ефективною, оскільки сприяє
розвитку територій, що максимально враховують потреби
населення, створює конкурентні умови між останніми.
Якщо ці умови не враховуються, міграція населення та ви�
робничих структур є неефективною. Натомість Письмен�
ний В.В. вважає, що "для зниження рівня податкової кон�
куренції та підвищення ефективності місцевого оподатку�
вання, з одного боку, місцеві податки і збори необхідно спи�
рати на немобільну базу оподаткування, а з іншого — меш�
канці територіальних громад мають нести податкове наван�
таження тією мірою, в якій вони отримують вигоди від на�
даних суспільних послуг" [4, с. 7]. Відповідно до вимог пун�
кту 4 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядуван�
ня, фінансові системи, які складають підгрунтя ресурсів
органів місцевого самоврядування, мають достатньо дивер�
сифікований і підвищувальний характер і повинні забезпе�
чувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це
практично можливо, у відповідність до реального зростан�
ня вартості виконуваних ними завдань [3].

7. Принцип самостійності. Органи місцевого само�
врядування повинні бути наділені достатніми податко�
вими повноваженнями з метою задоволення потреб на�
селення (з метою запропонування власного набору сус�
пільних благ, що має максимально влаштовувати насе�
лення). Податкові повноваження дозволять збільшува�
ти надходження до територіальних бюджетів, або їх
зменшувати залежно від суспільних потреб. Крім того,
принцип самостійності також передбачає можливість
впливу органів місцевого самоврядування на податко�
вий потенціал з метою його нарощування.

При виборі податків, що можуть надаватися в роз�
порядження місцевих органів влади, необхідно враху�
вати особливості застосування різних баз оподаткуван�
ня, до яких, зокрема, належать:

1) споживання та відповідно продажі, що здійсню�
ються на території даного муніципалітету;

2) доход усіх жителів певної території або прибу�
ток розташованих на ній підприємств;

3) використання факторів виробництва [1, с. 29; 8, c.
11—12].

Щодо визначених баз оподаткування ми маємо зау�
важення. Факторами виробництва виступають праця
(або робоча сила), земля та капітал. Дохід або прибу�
ток як результат праці та застосування капіталу вже
визначено серед баз оподаткування. Крім того, оподат�
ковується не тільки земля, а й інше нерухоме та рухоме
майно. Тому доречним є виділення наступних баз опо�
даткування: споживання, дохід або прибуток, майно.

У практиці розвинутих країн майнове оподаткування
відноситься, як правило, до місцевого оподаткування.

База оподаткування розраховується залежно від площі
земельної ділянки, будівель, споруд тощо; вартості майна.

Майновий податок відноситься до прямого оподатку�
вання і відповідає принципу взаємної еквівалентності. Він
дає можливість покривати граничні витрати з виробницт�
ва суспільних благ. До податків, що найкраще відповіда�
ють принципу оподаткування вигод, Б. Гамільтон відно�
сить, зокрема, податок на нерухому власність, оскільки в
ринковій ціні нерухомості частково капіталізується
вартість надання місцевих суспільних товарів та послуг [7].

Податок на майно відповідає принципу територіаль�
ного походження, оскільки оподаткуванню підлягають
лише об'єкти, розташовані на певній території.

У випадку оподаткування всіх можливих категорій
платників податку (фізичних та юридичних осіб) за по�
датковими ставками, що не пригнічують економічної ак�
тивності населення та бізнесу, можливим є дотримання
принципу рівномірного податкового навантаження.

Майнове оподаткування має мінімальний вплив на цик�
лічне коливання економіки, оскільки не оподатковується
реальний дохід платників податків. Крім того, надходжен�
ня майнового податку мало залежать від стану економіч�
ної кон'юнктури. Це робить його стабільним джерелом
надходжень до територіальних бюджетів. Встановлені
процентні ставки податку від ринкової вартості майна (в
тому числі землі) дозволять щорічно збільшувати надход�
ження майнового податку відповідно до економічного зро�
стання території та країни в цілому (відповідно темпам
зростання надходжень державних податків).

Податкові повноваження органів місцевого самовряду�
вання дозволять збільшувати або зменшувати податкове
навантаження майновим податком на платників податків з
метою надання оптимального набору суспільних благ.

Податкові повноваження органів місцевого самовряду�
вання та принцип відповідності потребам населення та юри�
дичних осіб території створять конкурентні умови між ад�
міністративно�територіальними одиницями, будуть сприя�
ти ефективній міграції населення та виробничих структур.

Отже, майновий (в тому числі земельний) податок відпо�
відає всім розробленим принципам місцевого оподаткуван�
ня, що дає підстави віднести його до складу місцевих.

Слід, однак, враховувати, що майнове оподаткування на
місцевому рівні, як і інше оподаткування факторів виробниц�
тва, має суттєвий недолік — перекладання податкового тя�
гаря, або на постачальників факторів виробництва або на
споживачів продукції виробництва, залежно від еластичності
попиту та пропозиції цих товарів, робіт і послуг.

В Україні діє земельний податок, частка якого в 2012
році склала 5,6% загального обсягу доходів місцевих
бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів,
що на 0,8 процентних пункти нижче за рівень 2002 року.

Чинний механізм оподаткування земельним подат�
ком в Україні має низку недоліків, зокрема: недоскона�
ле визначення об'єкту оподаткування, яке на сучасно�
му етапі призводить до зниження зацікавленості орен�
дарів до розширення виробництва; недосконалість ме�
тодів нормативно�грошової оцінки земельних ділянок;
наявність необгрунтованих пільг.
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Намітилася стійка тенденція до зниження питомої ваги
податків на власність (ця група представлена одним подат�
ком з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, який з прийняттям Податкового кодек�
су України в 2011 році скасований, введений збір за першу
реєстрацію транспортного засобу): з 1,8% загальної суми
надходжень до місцевих бюджетів з урахуванням міжбюд�
жетних трансфертів у 2003 році до 0,3% у 2012 році.

Щодо податку на нерухоме майно, відмінне від зе�
мельної ділянки, то до нього є багато нарікань (щодо
пільг, відсутності реєстру платників, ставок, можливо�
стей підміни житлової нерухомості нежитловою тощо)
і обіцянок влади прийняти необхідні зміни.

Майновий податок є надійним джерелом надход�
жень територіальних бюджетів, проте його ставки по�
винні сприяти ефективному використанню майна, про�
те не вимагати від власників від нього відмовлятися на
користь інших факторів виробництва, форм заощаджень
та інвестицій, вимагати від населення зменшувати площі
житла (особливо в важкі періоди життя).

Інші збори та плата за спеціальне використання при�
родних ресурсів, що знаходяться у власності територі�
альних громад, поряд із майновим податком (через
схожість баз оподаткування) відповідають принципам
місцевого оподаткування, можуть бути включені до
складу місцевих податків.

Порівняння фактичних надходжень місцевих по�
датків і зборів у 2012 році та запропонованих наведено
на рисунку 2.

ВИСНОВКИ
Отже, ми прийшли до висновку, що майнове оподат�

кування є надійним джерелом надходжень територіаль�
них бюджетів, здатне збільшити надходження місцевих
податків і зборів з 2,4% доходів місцевих бюджетів з ура�
хуванням міжбюджетних трансфертів до 9,5%. Воно
відповідає специфічним принципам місцевого оподат�
кування. Крім того, для укріплення власної фінансової
бази місцевого самоврядування пропонуємо:

— по�перше, вдосконалити чинний механізм оподат�
кування земельним податком: платником земельного по�
датку пропонуємо визначити лише власників земельних
ділянок та землекористувачів, що володіють та користу�
ються земельною ділянкою на праві постійного корис�
тування; закріпити як об'єкт оподаткування лише зе�
мельні ділянки, що перебувають у власності або у пост�
ійному користуванні (довгострокова оренда); встанови�
ти ставки у відсотках до ринкової вартості земель; пільги
доцільно встановлювати за видами земельних ділянок та
користувачами; вдосконалити діючий механізм організа�
ційно�інформаційного забезпечення оподаткування
землі при ухваленні тимчасових угод на оренду земель�
них ділянок за підвищеною ставкою, тощо;

— по�друге, вдосконалити механізм нарахування збо�
ру за першу реєстрацію транспортного засобу, а саме: по�

вернутися до механізму нарахування транспор�
тного податку, який мав місце до прийняття По�
даткового кодексу України, з урахуванням еко�
логічної складової. Пропонуємо застосування у
якості бази оподаткування колісних транспорт�
них засобів потужність двигуна та, додатково,
об'єму викиду вуглекислого газу; ставки подат�
ку повинні встановлюватись у процентах від рин�
кової вартості (традиційна схема) та у гривнях за
певний об'єм викиду СО

2
 (екологічна схема); си�

стема пільг повинна застосовуватись як до кате�
горій платників, так і за видами транспортних
засобів, що забезпечить більшу гнучкість меха�
нізму оподаткування;

— по�третє, вдосконалити механізм нараху�
вання податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, а саме: платниками податку
мають бути фізичні та юридичні особи, що є
власникам об'єктів житлової нерухомості та не�

рухомого майна (нежитлового), що підлягають оподат�
куванню; базою нарахування податку повинна стати рин�
кова вартість об'єкту; при розрахунку податку для влас�
ників житлової нерухомості — фізичних осіб є необхід�
ним застосування "соціальної норми житлової нерухо�
мості". Під "соціальною нормою житлової нерухомості"
слід розуміти законодавчо встановлену максимальну нор�
му житла (кв. м) на один об'єкт житлової нерухомості,
яка забезпечує нормальні (загальноприйняті у даному
суспільстві) умови проживання власника (власників).

Розглянуті питання є основою для подальших більш
глибоких прикладних розробок, пов'язаних із необхідністю
проведення реформування системи оподаткування місце�
вими податками та зборами в Україні; для доопрацювання
деяких законодавчих норм, які створять передумови для
подальшого системного реформування територіальних
фінансів України з метою досягнення ефективної фінансо�
вої діяльності органів місцевого самоврядування.
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Рис. 2. Порівняння фактичних надходжень місцевих податків і зборів
у 2012 році та запропонованих

Джерело: складено автором, використовуючи звіт про виконання бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за 2012 рік:
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тупу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки незалежності України відбулись значні

зміни в економічних відносинах. Загальнодержавна
власність замінена багатоукладною економікою засно�
ваною на державній, комунальній та приватній влас�
ності, розвивається фондовий ринок. Ці новації значно
розширили мережу фінансових потоків. Проте, в нових
економічних реаліях здобутки в соціально�економічній
сфері незначні.

Скорочення темпів виробництва, ріст рівня безро�
біття, зниження реальних доходів та обсягів споживан�
ня громадянами певних груп товарів та послуг — голов�
ний атрибут не зовсім вдалої економічної політики ре�
форм.

Так, за даними Держкомстату, в 2011 році на спо�
живчому ринку продукти харчування та безалкогольні
напої подорожчали на 0,2%. Найбільш суттєво (на 9,6%)
зросли ціни на яйця. На 2,5—1,2% стали дорожчими
молоко, сири, кисломолочна продукція, овочі, на 0,9—
0,5% — масло, безалкогольні напої та яловичина. Ціни
(тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші
види палива зросли на 0,1%, що в основному пов'язане
з підвищенням плати за квартиру на 1,1% [17, c. 48].

Не покращилось становище і в 2012 році, зокрема
ціни на продукти харчування та безалкогольні напої
зросли на 0,1%. Найбільше (на 4,7% та 3,7%) подорож�
чали овочі та яйця. На 1,2—0,5% зросли ціни на молоко,
сметану, маргарин, сири, хліб, кисломолочну продук�
цію. Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ
та інші види палива зросли на 0,2% [18, c.52].

Разом з тим, важливим фактором впливу на призу�
пинення негативних тенденцій, стабілізацію становища
та економічний ріст є бюджет. Державний бюджет як
економічна категорія є відображенням суспільно�еко�
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номічних відносин між суб'єктами економіки і самою
державою з приводу утворення і використання грошо�
вих ресурсів для виконання функцій держави, соціаль�
но�економічного розвитку регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед вчених, які зробили значний внесок у теорію

бюджету, його місця та ролі в фінансовій системі відомі
роботи таких дослідників, як Е. Аткінсон, А. Вагнер,
Дж. Гелбрейт, Дж. М. Кейнс, Ф. Нітті, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц та інші. Серед українських і російських уче�
них відомі наукові праці В. Баранової, М. Карліна,
В. Кравченка, І. Луніної, А. Лаврова, О. Любіча, В. Пан�
скова, В. Родіонової, В. Федосова, І. Чугунова та інших.
Водночас, аналіз фактичного стану справ в сфері фінан�
сових відносин та ефективності використання бюджет�
них коштів вказує на значні розбіжності між суто нау�
ковими підходами і об'єктивною реальністю.

Той факт, що питання ефективності використання
бюджетних коштів в нинішніх соціально�економічних
умовах функціонування фінансових відносин України
залишаються не до кінця дослідженими теоретично, а
також відсутня практична реалізація ефективної моделі
раціонального використання коштів на шляху до еко�
номного використання фінансових ресурсів, забезпе�
чення економічного зростання дають підстави поглиби�
ти дослідження в цій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження національних особли�

востей, конкретних соціально�економічних умов функ�
ціонування фінансової системи. Врахування існуючих
проблем та теоретичних основ фінансів дає можливість
чітко розкрити характер проблеми і причини її виник�
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нення. Обгрунтувати оптимальні управлінські рішення
для покращення нинішнього стану функціонування
фінансової системи.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У бюджетах різних рівнів зосереджена переважна

частина державних фінансів, що є основою розвитку
країни. В усі часи бюджет завжди був і залишається зна�
ряддям впливу на фінансову самостійність, соціально�
економічний розвиток територій, підвищення добробу�
ту населення. Проблеми бюджету торкаються кожної
людини, адже держава, розподіляючи та перерозподі�
ляючи ВВП, безпосередньо впливає на рівень доходів
населення, структуру виробництва економіки, cприяє
розвитку продуктивних сил, регулює соціально�еко�
номічні процеси.

На думку Кузьминчук Н.В., вирішення задачі еко�
номічного росту визначається ефективністю управлін�
ня всією бюджетною системою, яка охоплює як бюд�
жетні відносини між органами влади різних рівнів, так і
структурні, технічні, інституціональні аспекти бюджет�
ної системи та бюджетного процесу [13, c. 45].

Сунцова О.О. зазначає, що не лише тільки одні ре�
сурси дають можливість досягти високих темпів еконо�
мічного росту — не останню роль в процесі активізації
економічного зростання відіграє якість управління
фінансами як на рівні держави/органу місцевого само�
врядування, так і на рівні суб'єкта господарювання [19,
c. 83].

Наслідком та мірилом забезпечення економічного
росту та ефективності функціонування бюджетної та
фінансової систем взагалі виступає рівень добробуту
громадян.

На жаль, здобутки в економіці та соціальній сфері
не такі значні, як того потребує суспільство. Сьогодні,
українська економіка несе значні втрати через низький
рівень фінансової дисципліни та низьку ефективність
системи раціонального використання бюджетних
коштів. Реальною загрозою стабільності фінансової
системи, окрім впливу загальносвітової фінансово�еко�
номічної кризи, є бюджетні порушення, зокрема не�
цільове та неефективне використання бюджетних ре�
сурсів.

Причиною цих негараздів є фінансова діяльність
країни, яка не завжди базується на економному та
ефективному використанні бюджетних коштів з метою
досягнення економічного та соціального прогресу в
державі. У той же час, економічний розвиток та покра�
щення добробуту громадян сприяють благополуччю та
стабільності фінансової системи держави, її могут�
ності.

Загальні теоретичні основи фінансів, а також вра�
хування особливостей функціонування бюджету в
фінансовій системі країни є фундаментом наукової бази
фінансової політики держави при створенні моделі
дієвого механізму економного, раціонального та ефек�
тивного використання бюджетних коштів, забезпечен�
ня сталого економічного росту країни.

В економічній науці розповсюджена думка, що рин�
кові відносини спроможні до самоорганізації та само�
регуляції дисбалансів та самостійно забезпечувати
ефективне функціонування економіки, тому не потрібні
централізовані механізми впливу, адже ринок все відре�
гулює сам. Ця точка зору своїми коренями випливає із
західної економічної теорії прихильників ліберальної
моделі економічного розвитку.

Однак, практика реформування української еконо�
міки свідчить, що дана точка зору не зовсім правильна,
оскільки в умовах України вона не спрацьовує. Таким
чином, ми з впевненістю можемо сказати, що ринкові
відносини не завжди виступають регулятором складних
економічних процесів. А в умовах нинішньої перехідної
економіки сподіватись на саморегулювання і ефек�
тивність функціонування економічних відносин взагалі
не варто.

На думку Карліна М.І., уся економіка України сьо�
годні розвивається не за законами ринкового господар�
ства, а за законами "дикого" капіталізму XIX — почат�
ку XX століття [14, c. 315].

Дійсно, проблеми в економіці, соціальній сфері
вказують на значні прорахунки в формах і методах
ефективного управління національною економікою.
У цій ситуації державний бюджет, на нашу думку, ви�
явився найбільш вразливою ланкою фінансової сис�
теми.

Так, за даними Рахункової палати, обсяги виявле�
них фактів неефективного використання коштів дер�
жавного бюджету щорічно зростають. Серед причин
численних порушень є:

— необгрунтовані управлінські рішення;
— відсутність обгрунтованого прогнозування і пла�

нування;
— придбання основних фондів (обладнання) по за�

вищеним цінам;
— проведення додаткових або повторних робіт;
— втрати бюджету пов'язані з розміщенням та ви�

конанням державного замовлення;
— оплата не наданих або неякісних послуг і таке

інше.
Слід зазначити, що в 2004 році Рахунковою палатою,

було виявлено фактів неефективного використання
коштів на суму 2,5 млрд грн., а у 2005 році цей показник
зріс у два рази і становив — 5,2 млрд гривень (рис.1). У
2006 році обсяги виявлених фактів неефективного ви�
користання коштів порівняно з 2005 роком знизились
на 1,4 млрд грн. або на 27,0 відс. пункта. Проте, в на�
ступні роки ця динаміка піднімалась по висхідній. У 2011
році порівняно з 2010 роком обсяги виявлених фактів
неефективного використання коштів теж знизились на
0,7 млрд грн., або на 4,9 відс.пункта. Якщо ж проаналі�
зувати динаміку за останні вісім років, то побачимо, що
обсяги виявлених фактів неефективного використання
коштів в 2011 році порівняно з 2004 роком зросли в 5,5
раза. Ці тенденції вказують на значні проблеми функц�
іонування бюджетної системи, її низьку ефективність
та результативність.
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Рис. 1. Динаміка виявлених фактів неефективного використання бюджетних коштів

Джерело: побудовано за даними звітів Рахункової палати України за 2004—2011 роки. Київ. — 2005—2012 рр. 128 с.; 151 с.; 136 с.;
144 с.; 157 с.; 192 с; 207 с.; 176 с. (стор.43; 42; 44; 45; 49; 61; 24; 22).
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Якщо ж до проблеми неефективного використан�
ня бюджетних коштів додати ще незаконне, у тому
числі нецільове використання то побачимо, що масш�
таби разом взятих бюджетних порушень досить
значні. Наприклад, у 2009 році по цим двом бюджет�
ним порушенням виявлено фактів на суму 21 млрд
535,9 млн гривень. З цієї суми незаконне, у тому числі
нецільове, використання коштів становило 10 млрд
81,6 млн грн., неефективне — 11 млрд 454,3 млн гри�
вень [10, c. 25]. У 2010 році було виявлено таких фактів
на 30 млрд 516,8 млн грн., у тому числі нецільове та
незаконне становили 16 млрд 118,5 млн грн., неефек�
тивне — 14 млрд 398,3 млн гривень [11, c. 24]. У 2011
році встановлено фактів на суму 23 млрд 456,6 млн
грн., у тому числі незаконне та нецільове — 9
млрд726,2 млн грн., неефективне — 13 млрд 730,4 млн
гривень [12, c. 22].

Аналіз стану економічного розвитку, зростання
ВВП та динаміка різноманітних порушень у бюд�
жетній сфері вказують на те, що Валовий внутрішній
продукт (ВВП) має не стійку тенденцію і наприклад в
2009 році порівняно 2008 з роком знизився на 3,7 відс.
пункта, в той же час, бюджетні порушення мають
стійку динаміку росту. Такий стан свідчить про те, що
забезпечити економічний ріст досить важко.

Разом з тим, саме завдяки розподілу та перероз�
поділу ВВП держава впливає на розвиток економіки,
соціальної сфери. Неефективне, нецільове викорис�
тання державних коштів лише стримує динаміку соц�
іально�економічного розвитку. До того ж, наслідки
бюджетних порушень є обтяжливими для бюджету
держави, оскільки мета бюджетної програми не до�
сягається. У майбутньому, щоб досягти цілі, наприк�
лад, створення нових робочих місць, будівництво
лікарні, школи, дороги, мосту тощо, необхідно вит�
ратити в декілька разів більше державних коштів ніж
це необхідно було сьогодні.

Аналізуючи численні факти бюджетних порушень,
приходимо до висновку, що лише за 2009 рік — 2,3
відс. виробленого в Україні Валового внутрішнього
продукту (ВВП) використано неефективно та неза�
конно, у тому числі не за цільовим призначенням. У
2010 році порівняно з 2009 роком обсяги виявлених
фактів неефективного, незаконного у т.ч. нецільово�
го використання коштів зросли на 0,5 відс. пункта і
становили 2,8 відс. ВВП. Лише у 2011 році таких фактів
було виявлено на 1,8 відс. ВВП, тобто менше на 1,0
відс. ніж за 2010 рік (табл. 1).

За нашим переконанням, обсяги фактів бюджет�
них порушень є набагато більші і якби ми показали не
лише дані Рахункової палати, а зведений показник за
типами порушень по всім контролюючим органам, то

цифри були б значно вищі. Однак, така інформація
відсутня та й наведений приклад, на наш погляд, є
досить демонстративним і суттєвим, щоб відзначити
масштаб і вразливість, що переслідує фінансову сис�
тему України.

Додамо лише, що практика бюджетних порушень
характерна не тільки для нашої країни. Скажімо в
країнах Європейського Союзу, наприклад, в 2009 році
витрати єдиного європейського бюджету склали EUR
109,142 млрд, із яких EUR 55 млрд виділені на потре�
би сільського господарства. Разом з тим, незаконне
використання субсидій становило 4 млрд фунтів
стерлінгів (біля EUR 5 млрд) [2].

Утім, єдиний бюджет Євросоюзу, на відміну від
державного бюджету України має більш потужний
запас фінансової стійкості, тому для України такі
втрати є взагалі неприпустимі.

В Україні, як свідчать результати нашого дослід�
ження, причиною більшості випадків нецільового та
неефективного використання бюджетних коштів є
суб'єктивні, некваліфіковані, безвідповідальні уп�
равлінські рішення посадовців.

Наприклад, як встановлено перевіркою викорис�
тання субвенцій з державного бюджету на соціаль�
но�економічний розвиток Київської, Черкаської та
Чернігівської областей, створена Міністерством
фінансів України, Міністерством регіонального роз�
витку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України, Міністерством охорони здоров'я
України та місцевими органами влади система управ�
ління коштами зазначених субвенцій не забезпечила
їх ефективного використання та практично не покра�
щила матеріально�технічної бази об'єктів, призначе�
них для надання населенню якісних послуг у сфері
освіти, охорони здоров'я та культурної спадщини.

Фактично ці кошти спрямовувались місцевим бюд�
жетам за відсутності чітких критеріїв з визначення
об'єктів та обгрунтованих обсягів їх фінансування. На
заходи, які не стосуються розвитку регіонів (придбан�
ня витратних матеріалів і ремонт адмінприміщення),
спрямовано 10,6 млн гривень.

Виділення Міністерством фінансів України коштів
державного бюджету регіонам в останній день бюд�
жетного року в сумі 15 млн грн. призвело до їх повер�
нення через неможливість використання.

При спрямовано майже половини коштів суб�
венцій (136,7 млн грн.) на будівництво і реконструк�
цію 26�ти об'єктів, завершення яких передбачалося у
2010 році, 11 об'єктів, на які витрачено 49,2 млн грн.,
не було введено в експлуатацію. В тому числі не вве�
дено такі соціально важливі об'єкти, як радіологіч�
ний корпус Київського обласного онкологічного дис�
пансеру та обласна дитяча лікарня в Черкаській об�
ласті (єдина область в Україні, що не має такої
лікарні), що позбавляло доросле населення Київської
області можливості отримувати спеціалізовану висо�
кокваліфіковану консультаційну, діагностичну та
лікувальну онкологічну допомогу, а більш як 160 тис.
дітей Черкаської області — лікування в оснащеній
новітніми медичними технологіями лікарні.

У цілому незабезпечення у 2010 році належної
організації управління коштами субвенцій на всіх
рівнях влади призвело до їх неефективного викорис�
тання у сумі 34,6 млн грн., повернення до державного
бюджету 16,7 млн грн., утворення дебіторської та кре�
диторської заборгованості на загальну суму 40 млн
гривень [12, c. 93].

Рада міністрів АР Крим, місцеві органи виконав�
чої влади і органи місцевого самоврядування авто�
номії не забезпечили повною мірою належного управ�
ління і ефективного використання коштів субвенцій,
виділених у 2011 році на здійснення заходів щодо соці�
ально�економічного розвитку АР Крим, її окремих те�
риторій, пріоритетних напрямів розбудови регіону.

Таблиця 1. Частка неефективного, незаконного, у т.ч.
нецільового використання бюджетних коштів у Валовому

внутрішньому продукті України

Джерело: розраховано за даними Державної служби стати�
стики України [Електр. ресурс] (www.ukrstat.gov.ua) та звітів Ра�
хункової палати за 2009—2011 роки К — 192 с., 207 с., 176 с. (стор.
25; 24; 22).

Показники 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Номінальний ВВП  
(у фактичних цінах),  
(млн грн.) 

 
913345 

 
1082569 

 
1316600 

Встановлені факти 
неефективного, 
незаконного, у т.ч. 
нецільов. викор. бюджет. 
коштів (млн грн.)  

 
 
21535,9 

 
 
30516,8 

 
 
23456,6 

Частка неефективного, 
незаконного, у т.ч. 
нецільов. викор. бюджет. 
коштів у співвідношенні 
до ВВП (%) 

 
 
2,3 

 
 
2,8 

 
 
1,8 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201326

Такі висновки Колегії Рахункової палати за резуль�
татами відповідного аудиту.

Кошти субвенцій розпорошувалися між об'єкта�
ми з низьким ступенем будівельної готовності або без
належної проектно�кошторисної та дозвільної доку�
ментації. У 2011 році не використано і повернено до
державного бюджету 29,1 млн гривень. Водночас на
кінець року в місцевих бюджетах утворилася креди�
торська заборгованість за коштами субвенцій з опла�
ти за виконані роботи — 14,2 млн гривень. У резуль�
таті у 2011 році не введені в експлуатацію 15 пуско�
вих об'єктів (20 відс. від загальної кількості заплано�
ваних до здачі будов).

Аудитом встановлено, що загалом протягом 2011
року неефективно використано 30,1 млн грн., з пору�
шенням законодавчих процедур у будівельній сфері
— майже 214 млн гривень [3].

Окрім неефективних управлінських рішень, іноді
трапляються випадки свідомих дій можновладців, що
призводять до нецільового та неефективного викори�
стання бюджетних коштів. Цей чинник ми пов'язує�
мо з розвитком корупції і її впливу на соціально�еко�
номічні відносини в країні.

На нашу думку, знизити негативні тенденції, по�
в'язані з нецільовим та неефективним використанням
коштів і сприяти економічному зростанню різних
сфер і галузей економіки України можна було б за
рахунок відповідальних, кваліфікованих дій поса�
довців державної влади. Саме їх знання, досвід, про�
фесіоналізм мають забезпечувати економічне зрос�
тання, в тому числі, за рахунок якісного державного
регулювання. Адже, держава є невід'ємною частиною
економічної системи і не може залишатись осторонь
суспільно�економічних проблем, а навпаки, брати ак�
тивну участь в соціально�економічному житті країни.

 Необхідне сильне і своєчасне державне втручан�
ня в господарські процеси, передусім для припинен�
ня "олігархізації" української економіки, для бороть�
би з відмиванням "брудних" грошей, для недопущен�
ня нецільового використання бюджетних коштів [14,
c. 315—316].

Про необхідність державного втручання в еконо�
міку країни говорили такі відомі вчені, як Аткінсон
Е.Б. та Стігліц Дж.Е., зокрема вони відмічали: "…го�
сударство является неотъемлемой частью экономи�
ческой системы. Это ясно осознавалось классически�
ми авторами, но во многих работах по общественным
финансам этой проблеме придавалось недостаточное
значение" [1, c. 23]. На думку вчених: "…государство
играет существенную роль в функционировании со�
временной рыночной экономики — для предотвраще�
ния такого "хаотического" развития — посредством
узаконивания прав собственности, контроля за де�
нежно�кредитными и финансовыми операциями, ре�
гулирования доступа к экономической деятельности
и т.д." [1, c. 23].

Державне регулювання економічного розвитку
необхідне для підвищення рівня життя громадян шля�
хом повного використання, в першу чергу, внутрішніх
фінансових джерел для забезпечення економічного
росту.

Державний вплив на економіку не означає, що
ринкові відносини замінюються адміністративними,
навпаки, держава виступає гарантом соціальної спря�
мованості економіки при проведенні вдалої фінансо�
вої політики держави.

Гжегож В. Колодко стверджує, лише розумна си�
нергія потуги "невидимої руки ринку" з "видимою го�
ловою держави" дає шанс на довгостроковий еконо�
мічний успіх, особливо в "країнах з ринком, що
формується", зокрема в економіках постсоціалістич�
ної трансформації [5, c. 9].

У сучасних умовах економічного розвитку сус�
пільства з боку держави необхідно розробити і впро�

вадити стратегію і тактику фінансово�економічної
роботи з метою вироблення єдиних підходів, правил
ефективних фінансових взаємозв'язків, контролю
тощо.

Як відомо, основною умовою функціонування
фінансів є наявність грошей. Саме грошові відносини
виступають матеріальною основою існування
фінансів. Проте, обов'язковою умовою існування
фінансів є не просто гроші, а їх рух, обумовлений роз�
поділом і перерозподілом у вартісному виразі части�
ни ВВП.

Фінанси з'являються тоді, коли є потреба держа�
ви в фінансових ресурсах, необхідних для забезпечен�
ня власної діяльності. Державні фінанси складають
основу фінансової системи країни. Складовою фінан�
сової системи є також страхування. Фінанси населен�
ня є відображенням загального рівня соціально�еко�
номічного розвитку суспільства.

Державні фінанси — це надзвичайно складне й
чутливе соціально�економічне явище, що виступає го�
ловною ланкою фінансової системи держави. Вона
опосередковує понад 73% усіх фінансових стосунків
і містить різноманітні фінансові інституції, за допо�
могою яких держава здійснює свою фінансову
діяльність і перерозподіляє значну частину ВВП [22,
c. 6].

Фінанси не можуть функціонувати самі по собі,
вони використовуються державою в процесі її діяль�
ності як інструмента проведення фінансової політи�
ки у відповідності з внутрішньою структурою фінан�
сових взаємовідносин.

Існує єдність функцій фінансів держави, під�
приємств, особистих господарств населення, а також
їх відмінність між собою продиктована інтересами
кожної із сторін. Знання функцій фінансів дає мож�
ливість проводити ефективну фінансову політику для
забезпечення економічного зростання.

Любіч О.О. стверджує, що успіх фінансової пол�
ітики — це її результативність, спроможність фінан�
сової системи забезпечувати виконання найважливі�
ших функцій держави, реалізовувати національні
інтереси країни, підтримувати баланс між внутрішні�
ми й зовнішніми її інтересами, зміцнювати геополі�
тичні позиції країни, зберігати внутрішній соціальний
спокій і соціально�економічну стабільність [15, c. 32].

Функції фінансів проявляються одночасно в роз�
поділі суспільного продукту (ВВП), відтворенні, сти�
мулюванні та контролю за цими процесами. Кожна з
цих функцій має відносну самостійність. Це дає мож�
ливість вивчати їх незалежно одна від одної і відпов�
ідно діяти враховуючи характерні особливості, при�
таманні саме цій функції, для того щоб згодом актив�
но використовувати фінанси як інструмент ринково�
го управління економікою.

Функція стимулювання характеризує спро�
можність впливати на процеси відтворення, забезпе�
чуючи позитивний і рівномірний розвиток, прискорен�
ня науково�технічного прогресу, оновлення основних
фондів, підвищення добробуту громадян.

Через розподільчу функцію реалізується суспіль�
не значення фінансів, а саме, забезпечення суб'єктів
економічних відносин необхідними фінансовими ре�
сурсами. Завдяки розподільчій функції фінанси об�
слуговують весь процес відтворення, активно вплива�
ючи на всі його стадії.

Фінансова система як конкретний об'єкт реалі�
зації функцій фінансів у економіці виступає як інстру�
ментом реалізації державної політики та механізму
перерозподілу ВВП, а також виконує функції забез�
печення фінансовими ресурсами економіки й еконо�
мічних суб'єктів і надає необхідну для їх існування
інфраструктуру [7, c. 12].

Фінанси проникають в усі економічні, виробничі
відносини, розподіл, обмін та споживання матеріаль�
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них та духовних благ, сферу послуг, у всі рівні госпо�
дарювання. Вони спроможні кількісно відобразити
процес відтворення, що дозволяє функції контролю
відслідковувати вартісні пропорції, що складаються
в суспільстві. Саме завдяки функції контролю, ми має�
мо нагоду відслідковувати та інформувати суспіль�
ство, наскільки вчасно фінансові ресурси в повному
обсязі надходять суб'єктам господарювання і чи ви�
користовуються вони за цільовим призначенням, ра�
ціонально та ефективно. Таким чином, контрольна
функція дає відповідь на питання: хто наповнює бюд�
жет, позабюджетні фонди тощо і в чиїх інтересах
фінансовий ресурс країни використовується? Який
результат ми маємо?

У цьому зв'язку держава в особі посадовців, впли�
ваючи безпосередньо на функції фінансів, регулює
процеси соціально�економічного розвитку країни. В
межах фінансової системи для забезпечення економ�
ного та ефективного використання бюджетних коштів
важливе значення мають стимулювання, організація
та планування.

Саме ефективне бюджетне планування, як пока�
зують результати аудитів Рахункової палати, є найб�
ільшою проблемою виконання бюджету в Україні.
Водночас, саме від нього залежить вдале державне ре�
гулювання в розподілі та перерозподілі бюджетних
коштів для забезпечення соціально�економічного
розвитку територій, галузей економіки, підвищення
рівня та якості життя населення.

На думку Чугунова І.Я., перспективне бюджетне
планування є одним з основних інструментів регулю�
вання соціальної, регіональної, зовнішньо�економіч�
ної, наукової та інших сфер діяльності держави [21,
c. 202].

Фінансова система держави функціонує як су�
купність взаємодіючих ланок на кожному історично�
му етапі еволюційного розвитку, забезпечуючи вирі�
шення нагальних загальноекономічних проблем.

Однією з основних завдань держави є забезпечен�
ня цільового та ефективного використання бюджет�
них коштів. У цьому зв'язку, функція контролю, на
нашу думку, має бути більш виваженою та принципо�
во�жорсткою, щоб контролювати всі стадії бюджет�
ного процесу в режимі "on�line" з введенням посиле�
ної відповідальності бюджетоотримувачів за цільове
і ефективне використання бюджетних асигнувань.

Хоча в новій редакції Бюджетного кодексу Украї�
ни виписані заходи впливу на порушників бюджетно�
го законодавства з метою забезпечення ефективності
та результативності бюджетних видатків, проте, як
свідчить практика, це не є перепоною і мало впливає
на порушників бюджетної дисципліни.

З метою посилення ефективності та результатив�
ності використання бюджетних ресурсів важливо,
щоб система внутрішнього контролю (ст. 26 Бюджет�
ного кодексу) працювала більш ефективно, це дало б
можливість об'єктивно оцінювати прийняті уп�
равлінські рішення, виконання бюджетних програм,
окремих функцій міністерств та відомств, діяльність
головних розпорядників коштів.

У бюджетній системі з метою уникнення тіньових
схем, необхідно створити чітку, прозору систему руху
бюджетних коштів від головного розпорядника до
розпорядника нижчого рівня та одержувача коштів,
що дасть можливість чітко відслідковувати рух коштів
та їх цільове призначення.

Ефективне функціонування бюджетної системи
України можливе за умови її поступового розвитку
та приведення у відповідність до стратегічних завдань
соціально�економічного розвитку суспільства [6, c. 6].

Важливим напрямом впливу на економічні та соці�
альні процеси в державі є видатки, які беруть участь
у формуванні величини фондів споживання та нагро�
мадження. Бюджетні видатки здатні активно вплива�

ти на економічне зростання, передусім завдяки пріо�
ритетному фінансуванню наукових досліджень, роз�
витку найважливіших галузей економіки, вирівнюван�
ня регіональних диспропорцій [21, c. 111].

Ефективна система управління державними
фінансами є запорукою сталого економічного розвит�
ку держави та основою її національної безпеки [20,
c. 52].

На наш погляд, необхідно широко запроваджува�
ти бюджетну децентралізацію з передачею влади та
повноважень до місцевих органів влади. Процес бюд�
жетної децентралізації в Україні тісно пов'язують з
процесом демократизації суспільства та євроінтег�
рації.

Адже, вплив рівня державного перерозподілу ВВП
на добробут населення залежить від інституційних
чинників та рівня розвитку громадянського суспіль�
ства. Порівняно вищий рівень державного перероз�
поділу ВВП може бути ефективним інструментом роз�
поділу та перерозподілу доходу та забезпечення доб�
робуту населення лише в умовах високорозвиненого
громадянського суспільства ("західних демократій")
[9, c. 25].

Як стверджує Непочатенко О.О, політична та еко�
номічна самостійність місцевих органів влади є най�
важливішим критерієм демократизації суспільства
[20, c. 16].

Децентралізація має сприяти фінансовій само�
стійності місцевих бюджетів та розширенню повно�
важень місцевого самоврядування, а також вирішен�
ню низки найболючіших проблем на місцях.

Державна політика підтримки територій повинна
бути селективною та сприяти вирівнюванню життя на�
селення регіонів, оскільки значні відмінності в рівні
життя населення створюють умови для соціальної на�
пруги в суспільстві, загрожують територіальній ціліс�
ності країни та погіршують динаміку соціально�еко�
номічних показників [16, c. 20].

Однак, будь�які благі наміри забезпечити еконо�
мічне зростання або намагання хоч якимось чином по�
кращити становище в фінансовій або бюджетній сфері
не матимуть сенсу без вдалої кадрової політики. Не�
обхідно створити якісну систему добору і розстанов�
ки кадрів. Запрошувати на державну службу кваліфі�
кованих фахівців, управлінців з приватного сектора,
інших галузей економіки. Підвищувати освітній та
професійний рівень спеціалістів, а також стимулюва�
ти ефективність та якість їхньої роботи. Створити для
працівників належні умови праці та заслужено вина�
городжувати за сумлінну роботу. Крім того, важли�
во виховати у держслужбовців нову культуру та мис�
лення бюрократії, що дозволить замінити старі бю�
рократичні методи та з'явитися новим позитивним
тенденціям, які слугуватимуть сталому економічно�
му росту.

Зазначимо, що економічна роль держави в ринко�
вих умовах не зводиться лише до управління держав�
ними фінансовими ресурсами. Держава, отримавши
мандат від громадян нашої країни, уповноважена сус�
пільством встановлювати "правила поведінки на рин�
ку", які сприятимуть динамічному росту економіки і
вирішенню назрілих соціальних проблем. Держава по�
винна законним шляхом захищати свої інтереси, інте�
реси своїх громадян, підприємств і в кінцевому ре�
зультаті все суспільство.

Ефективне функціонування фінансової системи
неможливе без адекватного державного регулюван�
ня, яке здійснюється за такими напрямами: контроль
виконання бюджету, управління цільовими фондами,
організація й управління діяльністю контрольно�ре�
гулюючими органами й інститутами державного ре�
гулювання фінансового ринку [7, c. 210].

Між фінансами і економічним зростанням існує
простий, але дуже важливий взаємозв'язок. Він по�
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лягає в тому, що без відповідного фінансування не
може бути й мови про сталий економічний розви�
ток. Тому, обов'язок держави — створити систему
протидії корупції, прийняття неефективних управ�
лінських рішень аби забезпечити вільний доступ до
фінансових ресурсів та раціональне їх використан�
ня з метою досягнення конкретних, запланованих
цілей.

Забезпечення ефективності фінансів державного
сектора економіки є важливим напрямом реалізації
фінансової політики країни, який дозволяє обгрун�
тувати доцільність і масштаби його присутності в еко�
номіці, сприяє поліпшенню функціонування економ�
ічної системи країни в цілому, раціоналізації фінан�
сового планування щодо формування, розподілу та
використання фінансових ресурсів держави [8, c. 121].

Ефективне використання бюджетних коштів
сприяє відродженню реального сектора економіки,
зайнятості населення, дає нове дихання перспектив�
ному розвитку міст, сіл, територій, галузей економі�
ки та поліпшує умови життя громадян.

Як відзначають Бабич А.М. та Павлова Л.Н.: "Со�
циальное развитие в XXI веке будет определяться
концепцией ориентации экономики на интересы че�
ловека, на более эффективное удовлетворение его по�
требностей, на рассмотрение вопросов социального
развития с позиции уважения человеческого досто�
инства, равенства и социальной справедливости. Вло�
жение в человеческий капитал являются самыми эф�
фективными, а качество человеческого потенциала —
важнейший фактор экономического прогресса и уров�
ня социально�экономического развития страны. Тем�
пы научно�технического прогресса, уровень органи�
зации, культуры и производительности труда — это
производные от качеств человека (человеческого ка�
питала)" [4, c. 673].

Не варто забувати, що існує закономірність рівно�
ваги економічного і соціального розвитку. Стимулю�
вання економіки повинно бути адекватним стимулю�
ванню задоволення соціальних потреб людини і на�
впаки.

Досвід зарубіжних країн говорить про глибокі
зміни в розумінні значення, місця і ролі людини в еко�
номічній системі. Будь�які економічні реформи варті
уваги лише тоді, коли особистість людини лежить в
центрі соціально�економічних досліджень, в центрі
формування ефективних економічних відносин.

У механізмі відтворення економічні та соціальні
потреби рівнозначні: побут, освіта, здоров'я постійно
реалізуються в продуктивності праці. Ефективність
забезпечують здорові, досвідчені і задоволені робо�
тою люди. Але, поки що в нашій країні, в силу об�
'єктивних та суб'єктивних факторів, ці чинники не
спрацьовують.

Таким чином, проведене нами дослідження дає
підстави для висновку, що існуючі проблеми фінан�
сової системи і бюджету зокрема є наслідком не�
ефективного управління системою органами держав�
ної влади (в особі їх керівників) на всіх рівнях вла�
ди. Корупція, некомпетентність, безвідповідальність
можновладців — ось основні причини бюджетних
правопорушень та гальмування економічного зрос�
тання.

Впевненні, що уникнення або хоча б мінімізація
бюджетних порушень служитиме вагомим фактором
стабілізації фінансової  системи, забезпечуючи
сталість соціально�економічного розвитку країни.

Вивчаючи досвід зарубіжних країн, необхідно спи�
раючись на теорію та власні національні особливості,
розбудовувати дієві механізми організаційного уп�
равління в сфері раціонального використання бюд�
жетних коштів. Адже, ефективне державне регулю�
вання використання фінансових ресурсів держави че�
рез дієву бюджетну політику — фактор якісної діяль�

ності всіх структур, направлених на сприяння впро�
вадженню державних соціально�економічних про�
грам, закладення надійних підвалин економічного
росту, безпеки країни, в кінцевому рахунку, стійкості
держави та її незалежності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність вітчизняних виробничих підприємств усклад�

нюється низкою чинників, серед яких: невизначеність, не�
стабільність, динамічність, обмеженість ресурсів тощо. За
таких умов виникає необхідність раціонального розподілу
ресурсів з максимальною користю для підприємств. Особ�
ливого значення набувають матеріальні ресурси, що підтри�
мують процес виробництва та частково накопичуються під
виглядом виробничих запасів. Їх наявність на підприємстві
забезпечує безперебійність виробничої діяльності, проте
надлишкова кількість мобілізує фінансові ресурси, що спря�
мовані на підтримку діяльності та розвиток підприємств.
Визначення раціонального обсягу, кількості поставок, пе�
ріодів постачання та низки питань, пов'язаних з управлін�
ням виробничими запасами забезпечують методи. На сьо�
годні існує безліч їх видів, але досить часто методами уп�
равління виробничими запасами називають методи форму�
вання, поповнення та використання виробничих запасів, що
є неприпустимим, адже методи управління повинні грунту�
ватися на плануванні виробничих запасів, способах органі�
зування складського господарства, мотивуванні праців�
ників, пов'язаних із виробничими запасами, контролюванні
та регулюванні виробничих запасів. Враховуючи вищезаз�
начене, слід відзначити, що існує відмінність поглядів при
ідентифікуванні до методів управління виробничими запа�
сами; сукупність виокремлених методів несистематизова�
на, неструктурована за відповідними напрямами тощо. Тому
виникає необхідність дослідити відповідність виокремлених
методів щодо управління виробничими запасами, типолог�
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ізувати їх за відповідними ознаками та виокремити перева�
ги і недоліки.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Дослідженню методів управління запасами, в тому числі

і виробничих, присвятили свої праці низка вітчизняних та
іноземних науковців, серед яких: О.А. Біловодська, М. Ва�
силевський, І.В. Васюк, О.В. Іваненко, С.В. Калабухова,
В.М. Кислий, Д.М. Кондратюк, Дж. Кох, Є.В. Крикавський,
О.М. Куницька, Ю.В. Ланкова, В.В. Лукинський, Є.В. Мар�
жиєвська, Г. Михальський, О.М. Олефіренко, Р. Патора,
Ю.І. Подоляк, А.А. Саломатіна, О.М. Смоляник, В.М. Спо�
радник, Н.В. Фігун, А.О. Фоменко, Ю.Н. Фоміна, О.Є. Чор�
на, Дж. Шрайбфедер, Є.І. Яблочніков та інші.

Визначаючи обсяг коштів, що витрачається на прид�
бання виробничих запасів, С.В. Калабухова, Ю.І. Подоляк,
В.М. Спорадник, Дж. Шрайбфедер рекомендують викори�
стовувати економічно�обгрунтований розмір замовлення
виробничих запасів [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с. 167—
173; 4, с. 41]. Проте, цей метод відображає лише плануван�
ня обсягу і періодів поповнення виробничих запасів.

Такі науковці, як О.В. Іваненко та А.О. Фоменко, розг�
лядають при управлінні запасами методи та моделі з фіксо�
ваним розміром та з фіксованим періодом замовлення, що
грунтуються на теорії ймовірності, без розрахунку опти�
мального розміру замовлення [5, с. 110]. О.А. Біловодська,
В.М. Кислий, О.М. Олефіренко, О.М. Смоляник зарахову�
ють до вищезазначених ще системи "мінімум — максимум"
та із встановленою періодичністю між замовленнями і по�
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повненням виробничих запасів до вказаного рівня [6. с. 125].
Запропоновані методи належать до основних, проте грун�
туються лише на плануванні та контролюванні запасів, роз�
раховуючи розміри замовлення і періоди постачання.

Ю.В. Ланкова управління запасами (в тому числі вироб�
ничими) розглядає на основі логістичних концепцій: JIT
(Just�in�time) "Точно своєчасно", LP (Lean production) "вис�
нажене виробництво", ROP (Rules Based Reorder) "управлі�
ння замовленням, перезамовленням", Requirements /
Resource planning "планування матеріальних потреб / ре�
сурсів", AR (Automatic replenishment) "автоматичного по�
повнення" [7, с. 327]. І.В. Васюк розглядає також ще: MRP
(Material Requirements Planning) "планування матеріальних
потреб", MRP ІІ (Material Recourse Planning) "планування
матеріальних ресурсів", ОРТ (Optimized Production
Technology) "оптимізовану виробничу технологію", ERP
(Enterprise Resource Planning) "планування ресурсів підприє�
мства" [8]. В.В. Лукинський додає до переліку ще концепції:
IC (Inventory Control) "контролювання запасів", CALS
(Computer�aided Acquisition and Logistics Support) "комп'�
ютерну підтримку процесу постачання і логістики" [9, с. 29—
30]. До вищеназваних Є.В. Крикавський відносить також
метод QR (Quick Response) "швидкого реагування", базові
моделі управління запасами (рівня запасу, циклу замовлен�
ня та EOQ) з врахуванням наявних залежностей "trade of"
та класифікації АВС�XYZ аналізу [10, с. 564—566, 574—609],
спільно з Н.В. Фігуном охарактеризовують метод Kaizen
(постійне вдосконалення) [11]. При управлінні запасами
Д.М. Кондратюк, О.Є.Чорна пропонують використовувати
систему "Kanban", що працює за принципом прямого по�
повнення запасами [12, с. 179—186; 13, с. 31—32]. Виділені
методи не відповідають конкретним функціям управління,
відображають їх лише частково (планування та контролю�
вання), що зумовлює віднесення до методів формування, по�
повнення та використання. Виникає необхідність досліди�
ти особливості застосування методів формування, попов�
нення та використання стосовно виробничих запасів.

Запропоновані методи є основою при формуванні, по�
повненні та використанні виробничих запасів, вони підля�
гають модифікуванню під особливості певної галузі, виду
діяльності тощо. Охарактеризовані методи поділяють лише
на штовхаючі і тягнучі за способом потрапляння виробни�
чих запасів на підприємство. Тому, враховуючи вищезазна�
чене, можна стверджувати, що у літературі відсутня типо�
логія охарактеризованих методів, яка дозволяла б залеж�
но від встановлених цілей, умов функціонування та низки

інших чинників забезпечити всебічність та
багатоаспектність критеріїв вибору адек�
ватних методів. Отже, виникає необхідність
типологізувати вище охарактеризовані ме�
тоди, виділити їх переваги і недоліки.

ЦІЛІ СТАТТІ
Враховуючи аналіз літературних дже�

рел, цілями дослідження є: розроблення
типології методів формування, поповнення
та використання виробничих запасів, виді�
лення переваг та недоліків основних методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі аналізування літературних

джерел [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с.
167—173; 4, с. 41, 179; 5, с. 110; 6, с. 125—128;
7, с. 327; 8; 9, с. 29—30; 10, с. 564—566, 574—
609; 11; 12, с. 179—186; 13, с. 31—32; 14, с.
79—81, 97—98; 15; 16, с. 195; 17;18; 19, с. 487—
504; 20; 21, с. 35—37] можна сформувати
комплексну типологію методів формуван�
ня, поповнення та використання виробни�
чих запасів за низкою ключових ознак, що
дозволяє їх систематизувати та згрупувати
(рис. 1). Отже, основними типологічними оз�
наками є:

1) за характером формування, попов�
нення та використання виробничих запасів:

— кількісні методи (грунтуються на використанні ма�
тематичних, прогностичних, статистичних процедур);

— якісні методи (в основі яких покладено інтуїтивність
прийняття рішень за допомогою досвіду, знань, вмінь та
низки індивідуальних властивостей компетентної керуючої
системи);

— кількісно�якісні методи (грунтуються на математич�
них, прогностичних та статистичних процедурах стосовно
виробничих запасів, проте рішення приймаються з враху�
ванням знань, досвіду та інтуїції компетентної керуючої си�
стеми).

2) за способом поповнення виробничих запасів:
— штовхаючі (MRP, MRP II, котрі передбачають пла�

нування обсягів поставок, формування поточних та стра�
хових виробничих запасів, поповнення відбувається згідно
з графіком (викидається));

— тягнучі (Kanban та методи, котрі модифіковані на
основі Kanban, полягають у "витягуванні" необхідних ви�
робничих запасів з попередніх ланок);

3) за фіксуванням параметру:
— фіксовані (це ті методи, що базуються на встанов�

ленні констант в обсязі замовлення, або періодах постачан�
ня. До таких методів належать: з фіксованим розміром за�
мовлення, і фіксуванням періоду постачання наступної
партії, із встановленою періодичністю між замовленнями
та поповненням виробничих запасів до вказаного рівня);

— нефіксовані (це методи, що не встановлюють жод�
них сталих параметрів, а базуються на їх визначенні);

4) за рівнем автоматизації:
— автоматизовані (методи, що повністю комп'ютери�

зовані, визначають потреби у виробничих запасах на основі
інтегрування з іншими параметрами та враховуючи мож�
ливості підприємства);

— частково автоматизовані (розрахунок деяких пара�
метрів стосовно виробничих запасів проводиться на основі
спеціалізованих програм);

— неавтоматизовані (методи, що не підлягають ком�
п'ютеризації та використанню програмного забезпечення
тощо);

5) за здатністю до ранжування виробничих запасів:
— ранжовані (методи, що грунтуються на поділі вироб�

ничих запасів за ступенем важливості за низкою ознак
(АВС�, XYZ�, АВС� XYZ� аналіз тощо));

— неранжовані (в основі яких не закладено поділ ви�
робничих запасів за низкою істотних ознак);

Рис. 1. Типологія методів формування, поповнення та використання
виробничих запасів
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6) за універсальністю:
— уніфіковані (можуть застосовуватися до різних

об'єктів управління на підприємстві в тому числі і до запасів);
— спеціалізовані (використовуються лише при форму�

ванні, поповненні та використанні виробничих запасів на
підприємстві).

Важливим аспектом характеризування методів є виз�
начення переваг та недоліків застосування, що дозволяють
підібрати такий метод, який максимально підходить
підприємству. На основі опрацьованих літературних дже�
рел [1, с. 305—306; 2, с. 203—204; 3, с. 167—173; 4, с. 41, 179;
5, с. 110; 6, с. 125—128; 7, с. 327; 8; 9, с. 29—30; 10, с. 564—566,
574—609; 11; 12, с. 179—186; 13, с. 31—32; 14, с. 79—81, 97—
98; 15; 16, с. 195; 17;18; 19, с. 487—504; 20] та враховуючи
практичне використання методів, визначено основні пере�
ваги та недоліки застосування методів формування, попов�
нення та використання виробничих запасів (табл. 1).

Врахування недоліків кожного із методів, дозволяє про�
водити його коригування, застосовувати той метод, що мак�
симально підходить підприємству. Вищеохарактеризовані
методи спеціалізуються як на запасах, так і мають широкий
спектр дії. На підприємствах стосовно виробничих запасів
можуть застосовувати один метод або сукупність взаємо�
доповнювальних.

ВИСНОВКИ
Ефективність управління виробничими запасами істот�

но залежить від правильно підібраних методів формуван�
ня, поповнення та використання виробничих запасів. Вибір
методів необхідно здійснювати із врахуванням переваг та
недоліків, що забезпечить недопущення помилок при їх за�
стосуванні. Важливе інформаційне забезпечення вибору
методів формування, поповнення та використання вироб�
ничих запасів дає їх типологія, що систематизує методи за
відповідними типологічними ознаками. Правильно підібрані
методи покращують не лише процеси виробництва, забез�
печуючи безперебійність діяльності, але і функціонування
підприємства в цілому (знижують витрати на: замовлення,
транспортування, складування, утримання тощо; пришвид�
шують оборотність виробничих запасів та інших процесів;
забезпечують уникнення псування і залежування виробни�
чих запасів та низки інших взаємопов'язаних процесів).

Перспективи подальших досліджень полягають в удос�
коналенні та розвитку конкретного методу формування,
поповнення та використання виробничих запасів з враху�
ванням особливостей функціонування вітчизняних
підприємств, галузі і виду діяльності та з врахуванням ви�
окремлених недоліків. Модифікування методу буде
здійснюватись на основі оптимізування обсягів виробничих
запасів.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Несприятлива ситуація, яка склалася в економіці Ук�

раїни, що проходить стадію впровадження ринкових ме�
тодів регулювання та структурної перебудови народного
господарства, відбилася на формуванні і функціонуванні
фінансово�кредитної системи країни. Особливу роль у
переході до економіки ринкового типу грає її основа —
банківська система, покликана бути стабілізатором гос�
подарських процесів за рахунок здійснення міжрегіональ�
ного і міжгалузевого перерозподілу грошового капіталу.
Комерційні банки так само, як виробничі корпорації, —
необхідний елемент ринкової системи господарювання.
Взаємодія корпорацій і банків грунтується на нормах ук�
раїнського законодавства. При цьому найважливішим чин�
ником, визначаючим характер взаємин представників ви�
робничого і фінансового капіталу, є договірний характер
їх взаємин. Структура фінансово�кредитної системи, не�
зважаючи на формування ринкової системи господарю�
вання сучасної України, по суті склалася. У її складі зако�
нодавчі та виконавчі органи влади: спеціальні комісії і ко�
мітети Верховної Ради України, Національний банк Ук�
раїни, Міністерства економіки і фінансів, Національна ко�
місія з цінних паперів. Поряд з державними, склалася си�
стема комерційних фінансово�кредитних організацій та
установ: біржі, банки, фінансові, інвестиційні та страхові
компанії, кредитні спілки, споживчі товариства, різно�
манітні громадські організації та некомерційні партнер�
ства. Їх багатофункціональність покликана забезпечити
структурні зміни в напрямку від централізованої, держав�
но�монополізованої кредитно�фінансової системи до мо�
більної, такої, що динамічно розвивається, яка об'єднує
інтереси державного, промислового та фінансового капі�
талу, системі кредитних установ.

Розпочаті в 1985 р. політичні та соціально�еко�
номічні перетворення торкнулися і кредитно�грошової
системи. Однак процес її реформування певною мірою
проходив спонтанно в рамках організаційних заходів,
що забезпечують загальну динаміку економічних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основи та принципи управління кредитною політи�

кою корпорацій представлені в працях зарубіжних нау�
ковців: Брунгильда С. Г. [1] , Бахрушина Н. [2], Волнина
В.А., Хазанової В. [5], Хитрое П. [6], Хромова М.Ю. [7].

Необхідність розв'язання теоретико�методологіч�
них, організаційних, практичних проблем системи уп�
равління кредитною діяльністю вітчизняних корпорацій
та її подальше реформування розглядалось в працях
вітчизняних вчених: В. Андрущенка, М. Білик, О. Білоу�
сової, І. Бланка, В. Суторміної [3], О. Терещенко [4].
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НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Модернізація фінансово�кредитного механізму в
умовах трансформації вітчизняної господарської сис�
теми обумовила необхідність забезпечення взаємної
адекватності всіх взаємопов'язаних процесів. Сьогодні
склалася така ситуація, коли фінансова система має над�
лишок капіталу, який не знаходить інноваційно�вироб�
ничого застосування і у великих масштабах вивозиться
за кордон. Якщо до дефолту 1998 р. майже всі капітали
спрямовувалися в спекулятивний ринок цінних паперів,
то після кризи у зв'язку з різким падінням курсу націо�
нальної валюти і заробітної плати склалися сприятливі
умови для інвестування у вітчизняну промисловість.
Сприятливий процес інвестиційного клімату виявився
недовгим, і в даний час фінансова система знову ні фон�
довим ринком, ні банківською системою не сприяє аку�
мулюванню внутрішніх заощаджень та їх трансформації
в інвестиції. Великі ресурси підприємств і комерційних
банків, не використовуючи в повній мірі в якості інвес�
тицій, не стають основним капіталом. Значні кошти
фінансів домогосподарств знаходяться на руках насе�
лення. Причини неефективності фінансово�кредитної
системи у розвитку економіки багато в чому визначені
ліберальною політикою, неадекватною процесу транс�
формації господарської системи. Якщо перший етап
реформ дозволив сформувати до середини 90�х рр.,
фінансово�кредитну систему країни, здатну функціону�
вати в ринковій економіці, то подальші кроки її рефор�
мування не сприяли вдосконаленню фінансово�кредит�
ного механізму, що грає провідну роль у вирішенні про�
блем економічного зростання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтування напрямів забезпечення адекватності

фінансово�кредитного механізму в задачах активізації
факторів економічного зростання вимагає аналізу про�
блем, що залишилися невирішеними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних економічних умовах діяльність кожної

корпорації є прикладом уваги широкого кола учасників
ринкових відносин, зацікавлених в результатах її фун�
кціонування. Найчастіше більшість вітчизняних корпо�
рацій стикаються з проблемою реструктуризації дебі�
торської заборгованості. Що, в свою чергу, негативно
позначається на економічному потенціалі всієї країни.
У середньому по промисловості дебіторська заборго�
ваність займає більше 50% від суми оборотних коштів.
Розробка кредитної політики є потужним інструментом
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у системі правил з вибудовування відносин із замовни�
ками, куди входить і процедура стягнення заборгова�
ності. І тим самим значно знижує суму дебіторської за�
боргованості корпорації.

Кредитна політика корпорацій — це система заходів
і правил, спрямованих на реалізацію контролю за про�
веденням і використанням кредитів, що надаються ком�
панією або банком. Положення кредитної політики мо�
жуть бути відображені в об'ємній праці, що містить док�
ладні інструкції, або займати лише одну сторінку. Бага�
то що залежить від корпоративної культури корпорації.

Кредитна політика повинна включати в себе:
— продуману роботу з клієнтом: правила сегменту�

вання типів замовників і правила роботи з кожним сег�
ментом;

— розподіл всередині корпорації робіт по взаємодії
з боржниками;

— процедуру стягнення боргів внутрішніми силами;
— опис ситуацій, коли борг передається для стяг�

нення колекторському агентству;
— опис ситуацій, коли на боржника подають до суду.
Ця система обов'язково повинна бути зафіксована

документарно. Найбільш поширена структура кредит�
ної політики має наступний вигляд:

1) відповідність стратегії.
Мета кредитної політики розробляється і встанов�

люється корпорацією самостійно. Сформульована мета
повинна відповідати основним стратегічним цілям. Так,
якщо стратегічна мета — завоювання ринкової ніші, то
мета кредитної політики може полягати в побудові на�
дійних взаємовідносин з клієнтами та зборі (вилучен�
ня) заборгованості, при цьому торгові відносини не по�
винні піддаватися небезпеці;

2) оптимальність (тип кредитної політики).
Залежно від жорсткості умов кредитування і вико�

нання платежів виділяють 3 типи кредитної політики:
агресивну, консервативну та помірну. При виборі опти�

мальної кредитної політики корпорація по�
винна постійно порівнювати потенційні виго�
ди від збільшення обсягу продажів з вартістю
надання торгових кредитів, а також з ризиком
можливої втрати платоспроможності;

3) індивідуальні умови (стандарти оцінки
покупців).

Покупці продукції або послуг корпорації
мають різні можливості щодо обсягів закупі�
вель та своєчасності оплати. Необхідно роз�
робити алгоритм оцінки покупців і визначити
індивідуальні умови комерційного кредиту�
вання для кожного з них. Цей алгоритм, у свою
чергу, включає такі етапи: відбір показників,
на підставі яких буде проводитися оцінка кре�
дитоспроможності контрагента; визначення
принципів присвоєння кредитних рейтингів
клієнтам корпорації; розробку кредитних
умов для кожного кредитного рейтингу. До
них належать, зокрема, ціна реалізації, термін
надання кредиту, максимальний розмір комер�
ційного кредиту, система знижок і штрафів;

4) розмежування повноважень.
Підрозділи, задіяні в управлінні дебіторсь�

кою заборгованістю. Слід розмежувати по�
вноваження і відповідальність між різними
підрозділами, залученими в процес управлін�
ня дебіторською заборгованістю (фінансова
служба, відділ продажів, юридична служба);

5) кадри (дії персоналу корпорації).
У даному розділі прописуються дії співро�

бітників, зайнятих в управлінні дебіторською
заборгованістю;

6) оформлення.
Форми документів, що використовуються

в процесі управління дебіторською заборгова�
ністю. При розробці кредитної політики кор�

порації, необхідно особливу увагу приділити основним
кількісним елементам кредитної політики, які встанов�
люються в розділі 3 "Стандарти оцінки покупців". У да�
ному розділі виділяють: тривалість часового проміжку,
протягом якого покупець зобов'язаний здійснити опла�
ту; величину знижки, що надається покупцям за оплату
до строку; тривалість часового проміжку, протягом яко�
го покупець має право скористатися знижкою.

Варіювання значеннями перерахованих вище еле�
ментів і є зміною кредитної політики корпорації, а, отже,
механізмом управління дебіторською заборгованістю.

Одним з поширених видів оцінки покупців є сегмен�
тування. Він полягає в тому, що для того щоб розібра�
тися, як поступати по відношенню до різних типів за�
мовників, інформацію про них потрібно впорядкувати.
Проводити сегментацію необхідно на основі тих даних,
які вже відомі про Клієнтів. Необхідно, щоб дана систе�
ма відображала специфіку бізнесу корпорації і була по
можливості проста і зрозуміла.

Розмір кредиту не повинен сам по собі бути критерієм
для прийняття рішення про посилення чи пом'якшення
підходу в системі повернення боргів, причиною для пе�
редачі боргу для стягнення колекторському агентству.

Звичайно, потрібно враховувати загальну суму бор�
гу, кількість і суму окремих рахунків (боргів), а також
графік їх погашення. Але головним критерієм для оцін�
ки перспективності стягнення боргу має бути час —
термін заборгованості. Затверджена система розподі�
лу замовників по групах не повинна бути стабільною.
Залежно від поточної ситуації їх потрібно диференці�
ювати і переводити з групи в групу. Якщо новий замов�
ник підтвердив свою обов'язковість, наростив обсяг по�
ставок, його слід перевести з середньої за ступенем ри�
зику групи в більш привілейовану. У той же час стабіль�
ний покупець з позитивною платіжною історією може
раптово зіткнутися з проблемами на ринку і стати більш
ризиковим.

Рис. 1. Система цілей та завдань кредитної політики корпорації
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Як найважливіший елемент оборотних ак�
тивів корпорації дебіторська заборгованість
чинить серйозний вплив на фінансові показни�
ки корпорації: оборотність і рентабельність,
ліквідність і платоспроможність, фінансову та
ринкову стійкість, тривалість операційного та
фінансового циклу. Через це визначення харак�
теру кредитної політики, ступінь її агресив�
ності — багатофакторна проблема, яка не має
однозначного розв'язання.

Дилема, з якою стикається менеджмент
корпорацій: з одного боку, бажання продава�
ти продукцію за передплатою з метою скоро�
чення фінансового циклу і швидкого повер�
нення коштів за відвантажену готову продук�
цію, що, в свою чергу, може негативно впли�
вати на багатьох потенційних клієнтів, а з
іншого — прагнення розширити обсяги про�
дажів за рахунок надання пільгових умов оп�
лати, що може призвести до скорочення влас�
них оборотних коштів і додатковим операц�
ійним витратам внаслідок необхідності залу�
чення позикових коштів, — не настільки оче�
видна. У кінцевому рахунку всі дії менеджмен�
ту повинні бути орієнтовані на забезпечення
фінансової стійкості корпорації, зростання її
ринкової вартості, що створює об'єктивну не�
обхідність формувати систему цілей і оціню�
вати ефективність кредитної політики саме з
цієї точки зору.

Через це метою кредитної політики має
бути забезпечення якості дебіторської забор�
гованості, її ринкової вартості, підвищення
поточних доходів, прибутковості та ринкової
вартості бізнесу корпорації. Досягнення цієї
мети може бути реалізовано через підвищен�
ня конкурентоспроможності та ділової репу�
тації бізнесу, його капіталізації та інвестиц�
ійної привабливості (рис. 1).

Розглядаючи дебіторську заборгованість
як комерційний кредит покупцю, слід чітко
розуміти, що, незважаючи на значні відмінності
і специфіку діяльності корпорацій реального
сектора економіки порівняно з банками, за�
гальна логіка кредитного процесу, принципи
надання кредиту повинні зберігатися. Більше
того, той позитивний досвід, який накопичено
в банківському секторі з менеджменту кредитних ризиків,
потрібно безумовно враховувати. Зокрема, ідеологія
клієнтоорієнтованого підходу, який отримав досить ак�
тивний розвиток у банках, має знайти своє відображен�
ня і в практиці роботи корпорацій: необхідно знати сво�
го клієнта, розуміти специфіку його бізнесу, вводити
індивідуальні умови надання відстрочки платежу, вста�
новлення кредитних лімітів, введення штрафних санкцій.

Крім того, кредитна політика і менеджмент дебі�
торської заборгованості повинні перейти в системний
процес у будь�якій корпорації з персоніфікацією відпо�
відальності за якість портфеля дебіторської заборгова�
ності та ефективність діючої політики продажів. При
цьому дії менеджменту слід диференціювати залежно
від стадії життєвого циклу дебіторської заборгованості
(рис. 2): освіта (надання кредиту), моніторинг (термін
надання відстрочки платежу не закінчився) і робота з
проблемними кредитами (корпорація зіткнулася з не�
поверненням заборгованості після закінчення терміну
дії договору). Цілком очевидно, що основні дії менедж�
менту щодо нівелювання кредитного ризику повинні
бути виконані саме на першій стадії.

ВИСНОВКИ
Отже, кредитна політика корпорації — це система

заходів і правил, спрямованих на реалізацію контролю
за проведенням і використанням кредитів, що надають�

ся компанією або банком. Кредитна політика корпорації
в числі іншого може включати в себе систему правил з
вибудовування відносин із замовниками, куди входить і
процедура стягнення заборгованості. Для кожної кор�
порації правильно вибудована кредитна політика здат�
на не тільки скоротити суму її дебіторської заборгова�
ності, але і поліпшити економічне положення країни в
цілому.
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Рис. 2. Зміст кредитної політики корпорації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
"Хронічна криза універсалізації" є найбільш чіткою

характеристикою еволюції стратегічного управління.
На відміну від хрестоматійної концепції Т. Куна [1], яка
передбачає розвиток науки через зміну парадигм, ево�
люція стратегічного управління проходить як перманен�
тна криза пошуку своєї парадигми, а методологія стра�
тегічного управління, розвиваючись у тісному зв'язку
із динамічними змінами у середовищі функціонування
сучасних організацій, постійно переглядається. Остан�
німи роками, коли вплив факторів динамічності
збільшився у геометричній прогресії, все більше вчених
сходяться на думці, що хаотичний розвиток є властиві�
стю стратегічного управління, а пошук єдиної парадиг�
ми — недоцільний процес [2, c. 310; 3; 4, c. 1]. Більш важ�
ливим, на їх думку, є вирішення конкретних стратегіч�
них задач певного об'єкту управління [2, c. 310; 4, c. 1].
Натомість численні публікації, що постійно анонсують
нові методології здійснення стратегічного управління,
свідчать про невгамовність науковців винайти усталену
універсальну парадигму стратегічного управління. Дана
робота презентує авторське бачення можливості універ�
салізації методології здійснення стратегічного управ�
ління у сучасних умовах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній літературі розрізняється щонайменш 14
різних шкіл стратегій, до складу яких відносяться виді�
лені Г. Мінцбергом десять класичних шкіл стратегій (ди�
зайну, планування, позиціонування, підприємництва,
навчання, пізнання, влади, культури, зовнішнього сере�
довища, конфігурації [2]), а також три школи, що набу�
вають останніми часами все більшої популярності. До
цих шкіл слід віднести виділену Вольбердою Х., Ельфр�
інгом Т., Фоссом Н. "школу границь" (яка не має певних
авторів, але випливає, за об'єктивною думкою авторів
[5], із сукупності робіт, присвячених отриманню кон�
курентних переваг завдяки певним чином побудованої
взаємодії різних організацій і осіб, що їх представля�
ють), теорію динамічних здатностей (авторами якої
прийнято вважати Тіс Д., Пізано Г. і Шуен А. [6]), кон�
цепцію організації, що орієнтована на стратегію (зап�
ропонована Нортоном Д. і Капланом Р. [7]), і виділену
Т. О'Шеннессі концепцію стратегічного мислення [8]. У
той же час жодна з наведених шкіл не може бути визна�
на такою, що може бути основною, такою, що визначає
сучасну парадигму стратегічного управління. Самі вчені,
які позиціонують наведені школи, визнають їх обме�
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женість і необхідність персоніфікованого пристосуван�
ня методології наведених шкіл до конкретних проблем
функціонування конкретних об'єктів управління.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Відсутність єдино визнаної сучасної парадигми

стратегічного управління є невирішеною проблемою,
яка розглядається в межах даної роботи.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження — обгрунтувати авторську гіпо�

тезу щодо можливості поєднання широкого спектру на�
працювань вчених, що представляють різні школи стра�
тегій, в межах єдиної методології здійснення стратегі�
чного управління, яка може бути визнана основою су�
часної парадигми стратегічного управління.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи із загальних умов вирішення задач стра�
тегічного управління сучасних організацій і сучасного
стану науки стратегічного управління, можна ствер�
джувати, що сучасна методологія стратегічного управ�
ління має визначатися одночасним використанням на�
копичених теоретичних знань і практичного досвіду
стратегічного управління, надавати можливість будь�
яким організаціям постійно підтримувати унікальні,
притаманні тільки їм, конкуренті переваги, що сприя�
тимуть отриманню позитивних результатів діяльності
цих організацій у поточній і довгостроковій перспективі.
Представники різних шкіл стратегій по�різному бачать
можливість досягнення зазначеної мети, кожна окрема
школа стратегій по�різному бачить і вимоги успішності
методології стратегічного управління. На підставі уза�
гальнення думок різних шкіл стратегій, а також вихо�
дячи із загальних умов функціонування сучасних орга�
нізацій, встановлено, що сучасна успішна методологія
стратегічного управління має задовольняти низку ви�
мог, характеристика яких представлена у таблиці 1, а
також відповідати визначеним на підставі зазначених ви�
мог шістьом принципам, які наведені у таблиці 2.

Узагальнення вимог (табл. 1) і принципів (табл. 2)
свідчить, що сучасна парадигма стратегічного управлі�
ння передбачає перманентне здійснення прийняття і
імплементації стратегічних рішень, а також аналіз усп�
ішності цих рішень і відповідності змінним факторам
функціонування організацій. За таких умов ключовим
фактором успіху відповідних процесів є гнучкість усіх
компонентів стратегічного управління — здатність опе�
ративно, якісно і кількісно змінюватися, перебудовува�
тися, реконфігуруватися під конкретні проблеми стра�
тегічного управління, одночасно зберігаючи досить
"стійки форми зв'язку" для забезпечення єдиної цілес�
прямованості функціонування організації.

У сучасних турбулентних умовах функціонування
організацій здібності оперативно змінювати свої стра�
тегічні пріоритети, переорієнтовувати свою діяльність,
оперативно реорганізовувати свої і залучені ресурси під
нові умови діяльності, під нові можливості або виника�
ючи проблеми, оперативно розробляти унікальні рішен�
ня щодо ліквідації цих проблем і найшвидшого викори�
стання можливостей, що виникають, є визначними у
плані збереження стратегічної стійкості організації як
цільового напряму її стратегічної діяльності. Методи�
ки стратегічного управління, що пропонуються сучас�
ними школами стратегій, як правило, вирішують цю за�
дачу завдяки модульному побудуванню стратегічної
діяльності. Можна спостерігати певну гегемонію "мо�
дульності" у сучасних методологіях стратегічного уп�
равління.

За загальною схемою таких методологій в межах
організації слід формувати певні "модулі", які матимуть
власну систему цілей (включаючи стратегічні), здійсню�
ватимуть власні управлінські процеси досягнення цих

цілей (включаючи процес стратегічного управління) за
допомогою власного інструментарію. Більшість успіш�
них у сучасності систем стратегічного управління спи�
рається саме на таке побудування процесів прийняття і
імплементації стратегічних рішень. Наприклад, у систе�
мах загального управління якістю (TQM) такими "мо�
дулями" виступають окремі бізнес�процеси, в межах
концепції організації, орієнтованої на стратегію [7], —
окремі працівники, групи, підрозділи. У відповідності до
цих "модулів" у межах системи стратегічного управлін�
ня формується власне коло стратегічних задач (для
TQM це, наприклад, параметри бізнес�процесів), інстру�
ментарій виконання яких формується відповідно до по�
ставлених задач і конкретних властивостей певного "мо�
дулю" організації (для TQM це, наприклад, перелік і па�
раметри функцій і підпроцесів, які повинні виконувати
певні працівники організації). Така схема надає можли�
вості пристосування конкретного інструментарію (його
конфігурування) до конкретних задач у вирішенні пи�
тань розвитку окремих особливостей об'єкту стратегі�
чного управління і відповідно виконання принципів ун�
іверсальності й унікальності стратегічного управління.
Цілеспрямованість у цьому випадку забезпечується си�
стемою подальшої координації стратегічної діяльності
окремих "модулів" організації.

При модульному побудуванні стратегічного управ�
ління координація процесів прийняття й імплементації
стратегічних рішень полягає у тому, щоб, образно ка�
жучи, зібрати окремі "модулі" в єдину дієздатну "маши�
ну" по досягненню встановлених організаційних цілей.
Як правило, процес поєднання бачиться сучасними сис�
темами стратегічного управління як автоматичний спла�
нований під час формування "модулів" і встановлення
перед ними певних цілей і задач. На практиці же ці сис�
теми реалізовуються за принципами стратегічної шко�
ли навчання, яка передбачає перманентне внесення змін
і у стратегії, і у систему стратегічних цілей залежно від
ходу стратегічної діяльності. Тому координаційна
діяльність із поєднання окремих "модулів" організації,
їх діяльності, перманентно змінних цілей і навіть інстру�
ментів є однією задач сучасної науки стратегічного уп�
равління.

Узагальнюючими компонентами стратегічного уп�
равління є інструментарій (методика) здійснення стра�
тегічної діяльності, яка полягає в аналізі, прийнятті й
імплементації стратегічних рішень, кількість і якість
ресурсів та структура їх використання під час здійснен�
ня процесів, що перелічені, а також цілі організації.
Кожен з цих елементів, як і сам сучасний процес стра�
тегічного управління повинен мати стійкий стрижень,
який би формував певний базис стратегічного управлі�
ння і забезпечував його цілеспрямованість і одночасно
змінні складові, завдяки яким, у випадку потреби, відбу�
валася би якісна і кількісна трансформація процесу
стратегічного управління. Слід зазначити, що, незважа�
ючи на наддинамічність умов функціонування органі�
зацій, оперативна глобальна перебудова системи стра�
тегічного управління буде призводити до настільки ж
глобальних проблем, тому, як і пропонується більшістю
сучасних методик стратегічного управління, формуван�
ня і базових процесів, і інструментарію їх здійснення, і
структури ресурсів, і вертикалі цілей раціонально
здійснювати за модульною моделлю. Це надає мож�
ливість уникати глобальної перебудови і реконфігуру�
вати стратегічне управління завдяки зміні зв'язків між
складовими його базових елементів.

Виконання сукупності зазначених у таблицях 1 і 2
вимог і принципів представляється можливим, якщо су�
часна методологія стратегічного управління буде спи�
ратися на діалектичне поєднання трьох елементів (рис.
1).

— стратегічне мислення — як одночасно унікальний
і універсальний інструментарій аналізу, прийняття й
імплементації стратегічних рішень;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

39www.economy.in.ua

— сітьова модель ресурсного забезпечення — як мо�
дульна структура, яка, підтримуючи жорсткі органі�
заційні зв'язки, здатна оперативно трансформуватися
(змінюючи структуру цих зв'язків, приєднуючи інші
організаційні структури або здійснюючи їх від'єднання)
і змінювати ступінь свого впливу на зовнішнє середови�
ще;

— динамічна ієрархія цілей — як сукупності ста�
більних вищих цілей організації і змінних (похідних від
вищих) цілей поточної і стратегічної діяльності органі�
зації.

У представленому контексті стратегічне мислення є
уособленням знань осіб, що беруть участь у стратегічній
діяльності щодо можливості застосування певних ме�
тодик прийняття й імплементації стратегічних рішень,
здатностей на грунті таких знань шляхом комбінування
відомих інструментів формувати адаптовані до конкрет�
них умов функціонування організації інструменти (ме�
тодики, методи, шаблони стратегічних рішень тощо)
стратегічного управління, генерувати нові інструменти

стратегічного управління, приймати і управляти імпле�
ментацією стратегічних рішень, що приймаються. Тоб�
то у даному випадку стратегічне мислення — це саме той
інструмент, який здатен узагальнити накопичений по�
тенціал науки стратегічного управління, накопичені
знання усіх існуючих шкіл стратегій і пристосувати їх
до вирішення конкретних стратегічних задач конкрет�
ної організації. При цьому практичне використання
стратегічного мислення (у будь�якому випадку страте�
гічне рішення — це рішення певної особи чи групи осіб
на підставі його (їх) розуміння) у більшості випадків по�
лягає у створенні нових інструментів на основі комбі�
нування існуючими.

Стратегічне мислення є складним інструментом,
який може налаштовуватися і конфігуруватися під кон�
кретні задачі стратегічного управління. Для здійснення
цих процесів може використовуватися структурно�ло�
гічна модель конфігурування стратегічного мислення у
процесі прийняття стратегічних рішень, яка представ�
лена на рис. 2. Згідно цієї моделі конфігурування стра�

Таблиця 1. Вимоги до сучасної успішної методології стратегічного управління

Вимога до функціональних можливостей і 
її характеристика Цільова спрямованість Школи стратегій,  

що презентують вимогу 
Підтримання динамічних здібностей 
організації – здатність ідентифікувати 
поточні і майбутні зміни зовнішнього 
середовища, виробляти і впроваджувати як 
відповідь на них зміни у внутрішньому 
середовищі, здатність осіб, що зацікавлені у 
позитивних результатах роботи організації, 
самоорганізовуватися для вирішення 
локальних задач стратегічного управління 

Забезпечення постійної відповідності 
організації умовам зовнішнього 
середовища, підтримання у поточному і 
довгостроковому періоді конкурентних 
переваг, забезпечення оперативності 
реакції на зміни у зовнішньому 
середовищі 

Теорія динамічних 
здібностей, школа 
зовнішнього середовища 
(в частині відповідності 
діяльності організації 
зовнішньому середовищу), 
концепція стратегічного 
мислення, школа границь 

Можливість гнучкого переходу між 
використанням інструментарію різних 
шкіл стратегій, можливість одночасного 
використання інструментарію різних шкіл 
для вирішення стратегічних задач в межах 
однієї організації, можливість формування 
єдиного інструментарію як модульної 
структури, що складається із 
інструментарію вирішення стратегічних 
задач різних шкіл 

Забезпечення відповідності 
інструментарію, що використовується, 
конкретним задачам конкретної 
організації і конкретним умовам її 
функціонування 

Теорія динамічних 
здібностей, школа 
конфігурації, концепція 
стратегічного мислення 

Можливість гнучкого перерозподілу 
ресурсів для вирішення задач 
стратегічного управління, можливість 
модульного (групового) перерозподілу 
ресурсів  

Забезпечення відповідності обсягу і 
якості ресурсів конкретним задачам 
стратегічного управління 

Теорія динамічних 
здібностей, концепція 
стратегічного мислення, 
школа границь 

Залучення у процес стратегічного 
управління усіх осіб, що зацікавлені у 
позитивних результатах роботи організації 

Забезпечення максимальної 
відповідності діяльності організації 
прийнятим стратегічним рішенням, 
створення широких можливостей щодо 
ініціювання стратегічних рішень на 
різних рівнях ієрархії управління 
організації 

Школа навчання, 
концепція стратегічно-
орієнтованого управління 

Можливість гнучкого переходу між 
різними ієрархіями управління і 
організаційними структурами при 
вирішенні різних стратегічних задач, 
можливість одночасного використання 
різних ієрархій управління при вирішенні 
різних стратегічних задач 

Забезпечення відповідності 
організаційної структури прийнятим 
стратегічним рішенням 

Школа конфігурації, 
школа дизайну, теорія 
динамічних здібностей, 
школа влади, школа 
границь 

Використання широкого спектру 
аналітичного апарату при вирішенні задач 
стратегічного управління 

Забезпечення достатнього рівня 
обгрунтованості стратегічних рішень 

Школа планування, школа 
позиціонування, школа 
дизайну 

Використання підприємницького підходу 
до вирішення стратегічних задач, 
постійний пошук нових можливостей 
розвитку організації, використання 
індивідуальних здібностей мислення осіб, 
що зацікавлені у позитивних результатах 
роботи організації 

Забезпечення генерації і імплементації 
нових знань під час вирішення 
стратегічних задач, створення нових 
унікальних конкурентних переваг 

Школа навчання, школа 
підприємництва, теорія 
динамічних здібностей, 
школа пізнання, концепція 
стратегічно-орієнтованого 
управління, концепція 
стратегічного мислення 

Цілеспрямованість діяльності організації, 
підпорядкованість загальноорганізаційним 
цілям та цінностям організації 

Забезпечити концентрацію зусиль осіб, 
що зацікавлені у позитивних 
результатах роботи організації, на 
досягнення встановлених цілей із 
використанням інструментів, що 
відповідають організаційним цінностям 

Школа культури, 
концепція стратегічно-
орієнтованого управління, 
концепція стратегічного 
мислення 
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тегічного мислення здійснюється завдяки збалансуван�
ню знань щодо цілей і задач стратегічного управління,
щодо інструментів досягнення цих цілей і вирішення
задач, а також щодо об'єкту, по відношенню до якого
вирішуються конкретні задачі стратегічного управлін�
ня. Ці знання формують раціональну складову стратег�
ічного мислення (під знаннями тут розуміється здатність
певної особи за потреби вільно актуалізувати певну
інформацію). Однак наявність знань є необхідною, але
недостатньою умовою підтримання ефективності стра�
тегічного мислення як інструменту стратегічного управ�
ління. Великим ступенем працездатність стратегічного
мислення, його активність визначається емоційними
факторами мислення. Саме через емоційні фактори, се�
ред яких виділяються емоційний стан, мотивація, сте�
реотипні настанови мислення, типологія характеру осо�
би, має здійснюватися управління активністю стратегі�
чного мислення. Саме через управління емоційними
факторами (це відбувається завдяки впливу на мотива�
цію і емоційний стан із урахуванням стереотипних на�
станов і особливостей характеру) забезпечується мак�

симальна раціональність стратегічного мислення при
прийнятті стратегічних рішень.

Слід розуміти композитність стратегічного мислен�
ня, здатність груп осіб у процесі міжособистої комуні�
кації формувати групове стратегічне мислення, яке у
більшості випадків є більш кваліфікованим і більш раці�
ональним за індивідуальне мислення. У цьому випадку
необхідність формування групового стратегічного мис�
лення визначається недостатністю знань раціональної
складової стратегічного мислення окремих осіб, а
здатність поєднуватися для вирішення складних задач
визначається емоційною міжособистої сумісністю гру�
пи.

 На різних рівнях ієрархії управління організацією
потрібні різні обсяги і особливості знань. Це обумов�
люється особливістю задач, які вирішуються на цих
рівнях у процесі стратегічної діяльності. Крім того, як
правило, неможливим є створення єдиної групи, су�
купність знань якої охоплювала б усі особливості діяль�
ності організації (для ефективної роботи чисельність
груп повинна не перевищувати 9 осіб [9]). Тому важли�
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Рис. 1. Концептуальна схема сучасної парадигми стратегічного управління

Таблиця 2. Загальна характеристика принципів успішності сучасної методології стратегічного управління
Принцип Загальна характеристика 

Поєднання 
універсальності і 
унікальності 

Визначає можливість успішного використання єдиної універсальної методології 
стратегічного управління для надання будь-якій організації унікальних конкурентних переваг 
і динамічних здібностей, які забезпечують стратегічну стійкість організації 

Цілеспрямованість 
діяльності 

Визначає, що будь-яка діяльність організації переслідує у фіналі необхідність досягнення 
певної стратегічної цілі і має наближати організацію до її глобальної цілі, до виконання її 
глобального призначення. Усі цілі будь-якої складової організації мають бути похідними від 
глобального призначення організації

Поєднання 
наступності, 
композитності і 
варіативності 

Визначає можливість послідовного (наступність) і паралельного (композитність) поєднання 
результатів окремих складових стратегічної діяльності організації, а також наявність 
множини варіантів змін таких поєднань складових стратегічної діяльності для забезпечення 
вирішення конкретних унікальних стратегічних задач

Забезпечення 
саморегулювання 
стратегічної 
діяльності, поєднання 
безперервності і 
періодичності 
стратегічної діяльності

Система стратегічного управління має забезпечити безперервне самоспонукання учасників 
стратегічної діяльності до перманентного пошуку і впровадження найефективніших засобів 
досягнення стратегічних цілей цієї організації, а також вільного об’єднання учасників у групи 
для вирішення складних проблем стратегічної діяльності. Така умова може забезпечуватися, 
якщо ефективність хаотичного безперервного процесу діагностування організації, 
генерування, прийняття і імплементації стратегічних рішень оцінюється за результатами 
здійснення планово-періодичного процесу стратегічного управління, який здійснюється за 
регламентованою процедурою у конкретно визначений час 

Поєднання 
оперативності і 
довгостроковості із 
одночасним 
виконанням вимог 
проактивності і 
своєчасністі 
 

Визначає, що: усі стратегічні рішення мають враховувати довгострокові наслідки їх 
імплементації, поза залежністю протягом якого періоду вони будуть виконуватися; будь-які 
оперативні рішення, що приймаються, мають підтримувати імплементацію стратегічних 
рішень; організація має оперативно реагувати на будь-які зміни в умовах її функціонування, 
які не враховувалися при прийнятті попередніх стратегічних рішень, і або корегувати ці 
рішення, або приймати нові; усі прийняті орієнтовані на довгострокову перспективу 
управлінські рішення мають оперативно (у найкоротший термін) починати виконуватися; 
успішні стратегічні рішення мають бути, з одного боку, випереджаючими дії зовнішнього 
середовища (проактивними), з іншого боку – прийматися і виконуватися у встановлені 
терміни (своєчасними) 

Забезпечення 
раціональності 
стратегічних рішень 

Визначає необхідність мінімізації впливу емоційних факторів і інформаційної обмеженості 
на прийняття і імплементацію стратегічних рішень 
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вим є підтримання наступності стратегічного мислення
між рівнями ієрархії. Цільові настанови і завдання стра�
тегічних рішень більш високого рівня мають підтриму�
ватися здатністю стратегічного мислення груп осіб, які
виконують ці рішення, їх сприймати і виконувати, од�
ночасно задаючи настанови і завдання щодо виконання
таких рішень для осіб, які складають менший рівень
ієрархії. Тобто має забезпечуватися певне каскадуван�
ня стратегічного мислення за рівнями ієрархії у відпов�
ідності із цілями і задачами, які слід досягати і викону�
вати. Саме завдяки каскадуванню цілей по ієрархії уп�
равління і має забезпечуватися каскадування стратегі�
чного мислення, що сприятиме створенню організацій�
ного стратегічного мислення як системного інструмен�
ту прийняття і імплементації стратегічних рішень  у ме�
жах організації.

Системне проникнення сітей як соціального явища в
усі сфери життя зробило можливим визначення цієї
організаційної структури як універсальної моделі існу�
вання будь�якої організації і обумовило використання
цієї моделі як універсальної моделі об'єкту стратегічно�
го управління в межах сучасних концепцій стратегічно�
го управління. Сітьове сприйняття організації дозволяє
визначати її як певну сукупність ресурсів, які поєднані
між собою певним чином (сітьовими зв'язками) і можуть
бути достатньо легко відокремлені, реструктуровані або
приєднані із зовнішнього середовища. З позиції сітьово�
го підходу здійснення зазначених дій пов'язано виключ�
но із зміною інтенсивності, формату і обсягу сітьових
відносин (які визначають фактично "зв'язки" між елемен�
тами сітей) з носіями тих чи інших ресурсів, по відношен�
ню до яких приймаються певні стратегічні рішення. Тоб�
то з позиції запропонованої універсалізації сучасної па�
радигми стратегічного управління (рис. 1) ресурсне за�
безпечення імплементації стратегії і сама імплементація
стратегії полягає в управлінні сітьовими відносинами між
власниками різних ресурсів, яке б врешті�решт призво�
дило б до виконання прийнятої стратегії.

У межах сучасної парадигми стратегічного управ�
ління сіті слід розглядати як особливу керовану форму
концентрації і конфігурації ресурсів, орієнтовану на
найефективніше досягнення стратегічних цілей певної
організації. При цьому сіті слід сприймати як модульні

структури, які концентрують ресурси різних власників
для досягнення певних стратегічних цілей конкретної
організації і можуть вільно змінювати свою внутрішню
конфігурацію, відокремлюватися або поєднуватися із
іншими структурами�носіями ресурсів.

Стратегія з позиції сітьового підходу може розгля�
датися як певна настанова щодо визначення формату
модулів (блоків, вузлів) ресурсів, які слід поєднати, пе�
реліку і обсягу цих модулів, конфігурації зв'язків між
ними, форми і щільності таких зв'язків, а також цільо�
вої орієнтації такого сітьового поєднання ресурсів.

Сітьова концепція вивільняє стратегічне мислення від
ресурсної обмеженості окремої організації, вимагає шир�
ше сприймати ресурсну базу для досягнення певної стра�
тегічної цілі. Ресурсний потенціал організації у сучасно�
му світі визначається не тільки і не стільки власними ре�
сурсами і ресурсами, переданими в оперативне управлін�
ня (залученні ресурси), а ресурсами, які належать або на�
ходяться в оперативному управлінні контрагентів, які ма�
ють або можуть мати спільні інтереси із організацією у
досягненні нею певних проміжних результатів реалізації
її стратегії. Тобто ресурсні можливості організації виз�
начаються сукупністю ресурсів усіх можливих сітей, в
яких організація може перебувати або перебуває. При
цьому процес імплементації стратегії переходить у про�
цедури управління сітьовими взаємодіями організації із
своїми контрагентами, а також всередині організації.

Крім розширення сприйняття ресурсного потенціа�
лу, який може збільшуватися завдяки залученню у зов�
нішньому середовищі ресурсів сітей за участю органі�
зації, сітьова концепція розширяє також інструменталь�
ний апарат управління внутрішнім середовищем. Побу�
дування системи взаємодії елементів внутрішнього се�
редовища (працівників, власників, структурних
підрозділів) за сітьовими принципами робить організа�
цію більш гнучкою, надає більше динамічних здібнос�
тей організації у реакції на зовнішні зміни.

Сітьове сприйняття внутрішнього середовища доз�
воляє також правильно визначати структуру інтересів
учасників стратегічної діяльності організації у процесі
реалізації її стратегії. При наявності єдиної мети будь�
яка сітьова взаємодія характеризується внутрішньо�
сітьовим протиріччям з приводи поділу загальних ре�

Рис. 2. Структурно,логічна модель конфігурування стратегічного мислення
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зультатів сіті між її учасниками. Подолання сітьового
протиріччя є однією з задач управління сіттю. Управлі�
ння організацією за сітьовими принципами дозволяє
серед іншого вирішувати задачу подолання протиріч
представників внутрішнього середовища у процесі ви�
конання ними задач стратегічного управління.

Провідним з точки зору визначення сітей як базового
елементу сучасної парадигми стратегічного управління є
аспект, що реалізація будь�якого стратегічного рішення
може бути представлена у вигляді змін сітьових взаємодій
або в середині організації, або організації із своїми кон�
трагентами. Загальний опис стратегічних рішень як резуль�
татів сітьових рішень представлено в таблиці 3.

Однією з ключових категорій, яка характеризує су�
часну парадигму стратегічного управління, є стратегіч�
на мета. Саме стратегічна мета визначає спрямованість
процесів трансформації сітьових зв'язків організації і є
одним із факторів активації стратегічного мислення. Ви�
ходячи із сучасного стану розвитку методології стра�
тегічного управління і відповідно до існуючих тенденцій
її розвитку, у якості шаблону стратегічних цілей мож�
на використовувати наступний [10]: у відповідності до
культури організації і її системи цінностей досягти пев�
ний стан організації (або окремого підрозділу, або
функції), який забезпечує збалансованість господарсь�
кої діяльності організації (або окремого підрозділу, або
в межах певної функції) і досягнення певних конкурен�
тних переваг завдяки відповідності діяльності органі�
зації (або окремого підрозділу, або певної функції) клю�
човим факторам успіху в галузі.

Будь�яка організація має не одну, а кілька цілей
(зокрема стратегічних), які у сукупності створюють пев�
ну ієрархію. Вершиною ієрархії є задоволення потреб
власників організації і її місії, нижчу ланку представ�
ляють цілі оперативного управління організації. Стра�
тегічні цілі займають проміжну позицію, фактично за�
безпечуючи в межах ієрархії перевід статичних вищих
цілей організації у змінні оперативні цілі.

Загальна динамічність умов функціонування сучасних
організацій вимагає розгляду системи цілей організації як
такої, що здатна швидко змінюватися залежно від мож�
ливостей і загроз, які виникають у процесі діяльності
організації. Оскільки зміни можуть стосуватися майже
усіх ланок ієрархії цілей організації, то і як елемент су�
часної парадигми стратегічного управління пропонуєть�
ся розглядати саме динамічну ієрархічну їх сукупність.

Слід визначити динамічну взаємозалежність усіх
елементів сучасної парадигми стратегічного управлін�
ня. Так, організаційне стратегічне мислення передбачає
обов'язкову наявність об'єктно�орієнтованих знань
щодо цілей організації і її властивостей, які у наведено�
му контексті здебільшого характеризуються структу�
рою сітьових відносин (складом і зв'язками сіті) всере�
дині і ззовні організації. Крім того, цілі є фактором ак�
тивації стратегічного мислення, без наявності цілей
стратегічне мислення носить хаотичний характер і не
може приймати адекватні стратегічні рішення. З іншого
боку, стратегічні рішення щодо цілей організації і щодо
механізмів їх досягнення через зміну сітей організації є
наслідком діяльності стратегічного мислення. Тобто

Таблиця 3. Загальна характеристика принципів успішності сучасної методології стратегічного управління

Стратегічне рішення за 
структурою [11] Характеристика як сітьових рішень 

1. Дії по відношенню до меж і структури самої організації: 
створення нової структури 
в межах організації шляхом 
нового будівництва або 
придбання нового 
обладнання 

передбачає введення організаційну сіть нового вузла із його ресурсними 
здатностями і поєднання його (технічно-логістично або комунікаційно) із іншими 
вузлами організації з метою включення цієї нової структури у загальний цикл 
діяльності організації і надання організації як вузлу інших сітьових утворень нових 
ресурсних здатностей 

відокремлення частини 
організації і перевід її до 
зовнішнього середовища 

перевід частини організації до зовнішнього середовища (продаж, оренда інше) з 
позиції сітьового підходу визначається або повним розривом сітьових зв’язків між 
організацією і її колишньою внутрішньою структурою, або із зменшенням (аж до 
повної передачі іншій організації) ступеню контролю над діяльністю цієї структури 

повне, часткове або 
функціональне об’єднання 
із зовнішнім стейкхолдером 

фактично є результатом формування нових сітьових зв’язків, які можуть бути 
пов’язані із переходом повного контролю над зовнішнім стейкхолдером або його 
частиною, із частковим функціональним підпорядкуванням (передача в оперативне 
управління), або із узагальненням правил співпраці в межах документально 
інституціоналізованих або неінституціоналізованих сітьових утворень 

зміна внутрішньої системи 
управління організації, 
зміна структури 
управлінських зв’язків між 
частинами організації 

переформування внутрішнього середовища організації шляхом змін системних 
сітьових зв’язків між її працівниками, власниками і структурними підрозділами. 

технічне переозброєння 
комунікаційних і 
логістичних зв’язків між 
частинами організації 

зміна технічного стану комунікацій, які пов’язують елементи внутрішньої сіті 
організації, зміна технічних характеристик сітьових зв’язків в організації 

2. Дії по зміні у межах і 
структурі ринків 
споживання і постачання 

створення нової основи сітьової взаємодії зі старими або новими споживачами 
(постачальниками) продукції чи послуг організації. Змінюючи ринок споживання 
(постачання), організація має забезпечити у процесі створення довгострокового 
сітьового зв’язку зі споживачами (постачальниками) поєднання із ними своїх цілей 
(виробництво і споживання товарів або послуг, що найкращим чином відповідають 
потребам споживачів), подолання сітьового протиріччя, яке виражається у 
поєднанні цінових інтересів організації із інтересами споживачів (постачальників) і 
забезпечення отримання ефекту кожним з учасником сіті (оптимальне 
співвідношення ціна-якість для споживача і максимальний прибуток для 
постачальника) 

3. Дії по відношенню до 
внутрішньої системи 
управління 

передбачає зміну сутності і (або) механізмів виконання управлінських функцій, які 
виконує одна складова внутрішнього середовища організації по відношенню до 
іншої 

4. Дії щодо змін іміджу 
організації 

цільовою спрямованістю дій по зміні іміджу організацій є зміна у розумінні їх 
постачальників, споживачів і власних працівників приналежності цих організацій до 
певної групи організацій із певними характеристиками, іншими словами –
приналежності організацій до певної сіті. У своєму підґрунті зміна іміджу – це, у 
першу чергу, демонстрація зовнішньому середовищу про перехід від одних правил 
сітьової поведінки організації до інших 
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відбувається певний цикл — на підставі попередньої
інформації щодо існуючих сітей всередині організації
або сітей, у яких організація бере участь, і щодо ієрархії
цілей організації стратегічне мислення приймає певні
стратегічні рішення щодо змін у сітях і цілях, після чого
стратегічне мислення має усвідомити зміни, які відбу�
лися під час реалізації прийнятих стратегічних рішень, і
насамкінець змінитися само, пристосуватися до нової
специфіки діяльності організації і її цілей. Тільки за
умови, що методологія стратегічного управління забез�
печує виконання повного циклу динамічних змін стра�
тегічного мислення, сітьових відносин і ієрархії цілей
організації, вона може бути успішною у сучасних умо�
вах.

Узагальнюючи результати дослідження, можна
стверджувати, що у широкому контексті сприйняття
різних шкіл стратегій універсалізацію сучасної теорії
стратегічного управління пропонується здійснювати на
основі трьох шкіл — школи стратегічного мислення (яка
саме і розглядає стратегічне мислення як універсальний
інструмент стратегічного управління, що актуалізує
використання досвіду усіх шкіл стратегій), школи гра�
ниць (яка серед іншого розглядає сітьову модель орган�
ізації і має розширене сприйняття границь організації,
визначаючи їх ступенем впливу на зовнішнє середови�
ще) та концепції динамічних здібностей (яка визначає
провідну роль оперативної реакції на нові можливості і
загрози через комбінування ресурсів організації і фак�
тично актуалізує потребу перманентного перегляду
цілей для здійснення цих дій). Така постановка пробле�
ми близька до позиції Вольберди Х., Ельфрінга Т., які
розглядають концепції шкіл конфігурації за таксоно�
мією Мінцберга Г., границь і динамічних здібностей як
основу універсалізації сучасної теорії стратегічного уп�
равління [5]. Якщо б вони розглядали методологію шко�
ли конфігурації не щодо відповідності конфігурації
організації і певної стратегії (як це представлено у [2]),
а щодо конфігурування стратегічного мислення і при�
стосування на основі стратегічного мислення інструмен�
тарію стратегічного управління під конкретні умови
функціонування організації, то позиція авторів [5]
цілком збігалася б із представленою у даній статті.

Ключовими аспектами, які свідчать про можливість
використання наведеного підходу для універсалізації
сучасної парадигми стратегічного управління, є:

— здатність стратегічного мислення одночасно ви�
користовувати весь накопичений апарат стратегічного
управління, методології і методики усіх шкіл стратегій,
комбінувати ці методології і методики, генерувати нові;

— здатність стратегічного мислення найшвидшим
чином адаптуватися до змінних умов функціонування
організацій і оперативно генерувати нові рішення�ре�
акції на зміни;

— можливість конфігурування стратегічного мис�
лення під конкретні проблеми конкретної організації,
можливість каскадування стратегічного мислення, фор�
мування організаційного стратегічного мислення завдя�
ки чому має забезпечуватися залучення усіх працівників
організації у стратегічну діяльність;

— здатність організаційних структур, які побудо�
вані за сітьовим принципом, бути гнучкими і оператив�
но реконфігуруватися у будь�яку форму організаційної
структури управління, зберігаючи достатню жорсткість
для підтримання певної ієрархії при прийнятті й імпле�
ментації стратегічних рішень;

— сітьовий підхід до управління ресурсами органі�
зації надає можливість оперативно концентрувати ре�
сурси для вирішення певних стратегічних задач, залу�
чати для цього ресурси інших організацій;

— побудування ієрархічного ланцюга цілей дозво�
ляє зберігати цілеспрямованість діяльності на задово�
лення потреб власників і виконання місії організації при
одночасній гнучкості і змінності стратегічних і поточ�
них цілей організації.

Ще одним важливим аспектом універсалізації сучас�
ної парадигми стратегічного управління за запропонова�
ною схемою є можливість представити майже усі базові
постулати будь�якої з існуючих шкіл стратегій за запро�
понованою структурою: система інструментарію прийнят�
тя і імплементації стратегічних рішень, організаційна
структура управління і цілі стратегічної діяльності. Стра�
тегічне мислення, сітьове побудування ресурсів, динаміч�
на ієрархія цілей організації — це три аспекти, які при пев�
них комбінаціях своїх характеристик можуть проявляти
властивості будь�якої школи стратегічного управління,
надаючи можливість використовувати ту, яка за конкрет�
них обставин є найефективнішою.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

У роботі запропоновано концепцію універсалізації
сучасної парадигми стратегічного управління. Цією кон�
цепцією визначено, що головними аспектами стратегіч�
ної діяльності організацій є стратегічне мислення як про�
відний інструмент прийняття й імплементації стратегіч�
них рішень, сітьове управління ресурсним потенціалом
організації як провідної гнучкої системи переходу від
однієї структури управління до іншої і ефективної сис�
теми концентрації ресурсів для досягнення стратегічних
цілей організації та динамічної ієрархії цілей як такої,
що забезпечує цілеспрямованість організації при дос�
татній гнучкості стратегічних і оперативних цілей.

Подальшим розвитком результатів даної роботи є
розробка методології конфігурування стратегічного
мислення і доведення практичної значущості наведених
теоретичних суджень.
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ВСТУП
Ринкова економіка диктує необхідність податкової

форми вилучення частини виробленого суб'єктами гос�
подарювання додаткового продукту, причому в таких
формах і такими засобами, які максимально відповіда�
ли б вимогам ефективного розвитку ринкової економі�
ки. Від прогресивності податкової політики, обгрунто�
ваності її побудови, чіткого спрямування на заохочен�
ня підприємницької діяльності та створення сприятли�
вого виробничого клімату в значній мірі залежать тем�
пи економічного росту.

Дотепер вплив держави на загальний хід економіч�
них процесів за допомогою податкових важелів був не�
достатньо продуктивним і не забезпечував оптимально�
го функціонування економічної системи. Аналізуючи хід
економічних процесів, що відбуваються в Україні, тре�
ба визнати факт, що економічні реформи здійснювали�
ся без науково обгрунтованої податкової стратегії, а
також при відсутності достатньо розробленої "техно�
логії" оподаткування. Відсутність зваженого податко�
вого регулювання підприємницької діяльності на прак�
тиці часто викликало загострення взаємовідносин між
державою та платниками податків. Крім того, чинна
система оподаткування в Україні створює значне подат�
кове навантаження на підприємців. У податкових став�
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ках та пільгах має місце нестабільність. Значна кількість
податкових пільг зумовлює необгрунтований перероз�
поділ ВВП, створює неоднакові економічні умови для
господарювання. Це зумовило формування значного
тіньового сектора економіки, масове ухилення від опо�
даткування.

Незважаючи на той факт, що такі вітчизняні нау�
ковці, як В.Л. Андрущенко, В.В. Вишневський, О.Ю. Грі�
ненко, В.М. Диба, Т.І. Єфименко, Ю.Б. Іванов, Є.О. Лит�
виненко, О. І. Марченко, С.Г. Міщенко, Н.С. Прокопен�
ко, А.М. Соколовська, Д.М. Серебрянський, В.М. Фе�
досов, А.І. Хорунжий, звертаються у своїх наукових
працях до поставленої у статті проблеми, вона й надалі
потребує підвищеної уваги. Без сумніву, інструментарій
податкового стимулювання потребує негайних змін,
оскільки недосконала політика в цій сфері не тільки не
сприяє позитивному розвитку економіки, а й виступає
як самостійний чинник поглиблення кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Відповідно, метою статті є обгрунтування необхід�

ності й інструментарію податкового стимулювання
підприємницької активності та розробка напрямів його
вдосконалення в Україні з урахуванням зарубіжного
досвіду.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах розвитку міжнародних економічних

зв'язків країн та інтеграції України до Європейської
спільноти формування розвиненої національної еконо�
міки набуває пріоритетного значення. У цьому процесі
особлива роль належить державі, її можливостям адек�
ватно реагувати на процеси у ринковій економіці, які
впливають на діяльність суб'єктів господарювання.

З огляду на зазначене, не можемо не погодитися із
думкою науковців щодо підвищеної відповідальності
держави перед підприємствами, які в умовах ринкової
економіки постійно перебувають у стані подолання
внутрішньої і зовнішньої нестабільності. Використову�
ючи прямі і непрямі важелі втручання, держава створює
і регулює економічні умови діяльності підприємств, при�
значені для захисту її економічних інтересів та націо�
нальної економіки загалом [21, c. 105].

Відомо, що методи державного регулювання діяль�
ності підприємств можна класифікувати за трьома гру�
пами: економічні, організаційні та правові. Ключова роль
серед економічних методів належить податковій політиці,
яка реалізується через державний податковий менедж�
мент. Хоча регулювання податкової системи є однією із
функцій податкового менеджменту, термін "податкове
регулювання" має інше забарвлення і, погоджуючись із
думкою Ю. Б. Іванова, його слід розглядати як процес,
що базується на свідомому, активному й цілеспрямова�
ному використанні існуючої незалежно від волі суб'єктів
управління регулюючої функції податків задля отриман�
ня певних соціально�економічних результатів [7, c. 41].

Податкова політика будь�якої держави повинна виз�
начатися не сьогоденними потребами наповнення до�
ходної частини бюджету, а, як слушно зауважує О.С.
Шнипко, "грунтуватися на довгострокових цілях сти�
мулювання конкурентоспроможності вітчизняних ви�
робників, а отже, й національної економіки в цілому"
[23, с. 148—149].

На наш погляд, сутність та специфіка податків найк�
раще розкриваються через фіскальну та регулюючу
функції. Але у складі регулюючої функції треба виділи�
ти стимулюючу, стримуючу, контрольну і розподільчу.

О.Р. Романенко окремо виділяє фіскальну, розпод�
ільчу, контрольну, регулюючу і що найголовніше — сти�
мулюючу функцію [16, с. 114].

Вважаємо за доцільне також розмежувати регулюючу
і стимулюючу функції на основі відмінностей у об'єктах та
методах впливу. Так, регулююча функція податків стосуєть�
ся розподілу доданої вартості у суспільстві, доходів між
бюджетами різних рівнів, встановлення об'єктів, суб'єктів
та бази оподаткування з метою справедливого розподілу
податкового навантаження між платниками податків. А
стимулююча функція податків заохочує до інвестиційної та
інноваційної діяльності, розширеного відтворення через
надання відстрочок у сплаті податків, диференціацію по�
даткових ставок, знижки та вилучення з бази оподаткуван�
ня, спрощення системи оподаткування.

Можна також погодитись з твердженням, що сти�
мулююча функція податків полягає у "здатності систе�
ми і податкової політики держави позитивно впливати
на економічне зростання, розвиток науки, підприєм�
ницьку діяльність тощо" [11, с. 369].

Взаємодія фіскальної та стимулюючої функції по�
датків реалізується через побудову оптимальної подат�
кової системи, яка сприяла б наповнюваності бюджету і
водночас зберігала зацікавленість підприємств у госпо�
дарській діяльності. Взаємодія ж стимулюючої з конт�
ролюючою функцією податків повинна базуватись саме
на пріоритетності стимулюючої функції, оскільки над�
мірна жорсткість штрафних санкцій може негативно
впливати на бажання підприємств працювати, тим самим
звівши нанівець вплив стимулюючої функції. Як зазна�
чає В. М. Федосов, такий вплив здійснюється незалежно
від волі держави, яка їх встановлює, а регулююча функ�
ція податків виступає об'єктивним явищем [20, c. 15].

Внаслідок застосування заходів податкового стри�
мування підвищується рівень податкового навантажен�
ня на підприємство. На нашу думку, найбільш точно еко�
номічну суть податкового навантаження розкриває А.
Соколовська, визначаючи його як ефект впливу податків
на їх платників та економіку загалом з економічними
обмеженнями, які виникають внаслідок сплати податку
та відволікання коштів від інших можливих напрямів ви�
користання [18, c. 7]. Зростання податкового наванта�
ження призводить до збільшення непродуктивних вит�
рат підприємства і зниження його рентабельності. Більш
вірогідно, що за таких умов суб'єкт господарювання
буде схильним до уникнення сплати податків, тому по�
стає необхідність у формуванні державою оптимально�
го рівня податкового навантаження на підприємство та
стимулювання легалізації його доходів.

Заходи ж податкового стимулювання, на відміну від
податкового стримування, як правило, викликають ре�
альну зацікавленість суб'єкта господарювання у вико�
нанні умов, передбачених нормами податкового зако�
нодавства, що виявляється через узгодження інтересів
держави і платника у вирішенні завдань соціально�еко�
номічного розвитку.

Велике значення мають конкретні інструменти, за
допомогою яких здійснюється податкове стимулюван�
ня. Вони визначаються різними чинниками, насамперед,
метою податкового стимулювання, його завданнями,
типом податків, суб'єктом оподаткування тощо. Серед
інструментів, які на сьогодні застосовуються, найпоши�
ренішими є такі: інвестиційні податкові кредити; подат�
кові канікули; податкова амністія; відстрочка сплати
податку; укладання угод між державами щодо уникнен�
ня подвійного оподаткування.

Але можна стверджувати, що податкове стимулю�
вання здійснюється, в першу чергу, через надання пільг
щодо оподаткування. При цьому надання пільг являє
собою частину загальної податкової політики держави
і найімовірніші можливості скоротити податкові пла�
тежі для підприємства. Як відомо, податкові пільги вста�
новлюються чинним законодавством по кожному подат�
ку.

Незважаючи на те, що термін "податкові пільги" є
одним з найпоширеніших у сучасному оподаткуванні,
єдиного підходу до визначення цього поняття у спец�
іальній літературі немає, а в чинному українському по�
датковому законодавстві цей термін взагалі не визначе�
ний.

У широкому розумінні пільга є повним або частко�
вим звільненням від дотримання встановлених законом
загальних правил, виконання яких�небудь обов'язків.

Застосування пільг щодо оподаткування повинне
проводитись відповідно до певних принципів. До голов�
них з них належать [6, c. 89]:

1) рівномірність надання. Надання податкових пільг
не повинне мати вибірковий характер і залежати від
власності підприємства (у тому числі і державної), виду
діяльності, типу підприємства (товариства різних форм),
суб'єктивної оцінки, ступеня взаємодії з різними полі�
тичними партіями тощо;

2) необов'язковість застосування. Надання пільг не
повинне мати примусовий характер і обов'язковість за�
стосування;

3) вільний характер застосування. За своїм змістом
і характером надання пільг не може мати адміністратив�
но�командний характер застосування;

4) спрямованість надання. Надання пільг повинне
бути цільовим. Так, надання пільг або податкових інве�
стиційних кредитів повинне спрямовуватись на по�
ліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечен�
ня її загальних і соціальних програм;

5) економічність. Надання пільг повинне приносити
ефект. Неприпустима ситуація, коли наноситься шкода
бюджету будь�якого рівня або підприємствам, які от�
римали ці пільги;
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6) законодавчий рівень затвердження пільг. Поря�
док надання пільг затверджується законодавчим орга�
ном — Верховною Радою України. Вона може встанов�
лювати податкові пільги, причому це стосується всіх
законів і всіх пільг щодо податків незалежно від їх виду.

Пільги надаються, згідно з чинним законодавством,
органами виконавчої влади, податковими органами в ме�
жах їх компетенції. При наданні пільг враховується ба�
гато чинників. До головних належать: джерела отриман�
ня податку; розмір об'єкта оподаткування; форма влас�
ності об'єкта оподаткування; категорія платника подат�
ку; держава, яка є територією суб'єкта оподаткування;
вид виробу; розмір бюджетного дефіциту; пріоритети в
розвитку економіки; можливі наслідки для соціальних
витрат тощо.

Різноманіття цілей державної податкової політики
і шляхів їх досягнення є передумовою різноманіття по�
даткових пільг, що мають різний характер і різні форми
прояву [6].

На нашу думку, основною з класифікаційних ознак
податкових пільг є зв'язок пільги з іншими елементами
податку. Певною мірою такий підхід відповідає класи�
фікації податкових пільг за формою їх надання. З цьо�
го погляду, можна виділити вісім груп податкових пільг.

1. Звільнення від оподаткування окремих категорій
платників податків. Різновидом пільг цієї групи є "по�
даткові канікули". Призначення цієї пільги — надання
податкової підтримки окремим секторам економіки або
галузям, а також стимулювання інвестицій.

2. Зменшення об'єкта оподаткування — це група
пільг, що передбачає виключення з об'єкта оподатку�
вання окремих його елементів, які в загальному випад�
ку є складовою об'єкта оподаткування, але не врахову�
ються при подальшому обчисленні податкових зобов'�
язань.

3. Зменшення бази оподаткування. На відміну від по�
передньої групи податкових пільг, зменшення бази опо�
даткування не пов'язане з якимись конкретними елемен�
тами об'єкта. Йдеться про вирахування з бази оподатку�
вання визначених законодавством сум. Різновидами пільг
цієї групи є: встановлення неоподатковуваного мініму�
му бази оподаткування; встановлення неоподатковува�
ного максимуму бази оподаткування; виключення з бази
оподаткування визначених законодавством сум; змен�
шення бази оподаткування шляхом виключення фактич�
но понесених платником витрат певного виду. Загальною
проблемою, що виникає у випадку віднесення податко�
вих пільг до цієї групи, є те, що термін "база оподатку�
вання" використовується тільки в ПДВ (у якому такі
пільги не застосовуються), а в законодавчих актах за
іншими податками і зборами він взагалі не згадується.

4. Зменшення податкових ставок. У світовій практиці
подібна пільга застосовується досить часто, частіше у
встановлених випадках застосовується ставка, зменше�
на на 50%. Її поширеність пов'язана з "прозорістю" зас�
тосування такої пільги і простотою її адміністрування.

5. Застосування спеціальних методів податкового об�
ліку. Надана платнику можливість зміни методу податко�
вого обліку в загальному випадку може розглядатися як
пільга, оскільки вона є винятком із загального правила.

6. Збільшення податкового (звітного) періоду.
7. Зменшення суми податку, що підлягає сплаті. Такі

пільги поділяються на дві підгрупи. Перша з них — вик�
лючення з обчисленої суми податку якоїсь її частини. До
другої підгрупи може бути віднесено зменшення суми по�
датку, що підлягає сплаті, на величину понесених плат�
ником цільових витрат. Така пільга у вигляді податково�
го кредиту широко застосовується за кордоном для сти�
мулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. У
світовій практиці податкового стимулювання застосо�
вується два види інвестиційного (інноваційного) подат�
кового кредиту — простий податковий кредит, що перед�
бачає зменшення суми податку на повну суму понесених
цільових витрат або її частину, а також прирістний по�

датковий кредит, суть якого полягає у зменшенні суми
податку на суму (або її частку) приросту відповідних вит�
рат у звітному періоді порівняно зі встановленою базою
(наприклад, фактичними витратами минулого періоду або
середньогалузевими витратами).

8. Відстрочення й розстрочення сплати податкових
зобов'язань. У загальному випадку відстрочення й роз�
строчення сплати податку є не пільгою, а механізмом
податкового адміністрування.

Водночас застосування податкових пільг як інстру�
менту податкового стимулювання має й серйозні недо�
ліки, до яких відносять такі:

— податкові пільги суперечать принципу обов'язко�
вості оподаткування, що призводить до нерівності
різних платників податків у взаєминах з державою і з
приводу податків;

— надання податкових пільг зумовлює нерівність
платників і з погляду їх конкурентних позицій, адже
держава втручається у конкурентну боротьбу, порушу�
ючи ринкову рівновагу, що дестабілізує ситуацію на
ринку;

— податкові пільги є найбільш нестабільним елемен�
том податкової системи, вони постійно змінюються, пе�
реглядаються, скасовуються, скорочуються або допов�
нюються, у результаті структура податкової системи
може бути викривлена, а планування і прогнозування
податкового надходження (для держави) і податкових
платежів (для платників) істотно ускладнюється.

Таким чином, ефективне стимулювання підприємниць�
кої активності за допомогою податкових пільг потребує
серйозного наукового обгрунтування з позиції системно�
го підходу доцільності їх застосування в кожному конк�
ретному випадку, а також оцінки порівняльної ефектив�
ності досягнення поставлених цілей за допомогою різних
варіантів надання податкових пільг та в поєднанні з інши�
ми інструментами державного регулювання.

Невідкладними завданнями в цьому напрямі є: чітке
законодавче визначення терміна "податкова пільга" та
видів податкових пільг, яке б дало змогу відокремити їх
від інших механізмів податкового регулювання; розроб�
ка чіткої системи пріоритетів у наданні податкових
пільг, а також забезпечення виключно цільового харак�
теру використання коштів, які звільняються внаслідок
надання пільг з оподаткування.

Поруч із вітчизняними інструментами податкового
стимулювання варто відмітити закордонний досвід у ви�
користанні традиційних податкових стимулів. У дано�
му випадку мова йде про податковий кредити та змен�
шення ставки податку на прибуток підприємств.

Розглянемо, перш за все, досвід таких країн, як
США, Кореї та Японії.

Зокрема, японським фірмам надаються податкові
кредити у розмірі 20 % приросту витрат на науково�
дослідні та дослідно�конструкторські роботи (НДДКР).
Податковий кредит може складати максимально 10%
зобов'язання по податку на прибуток. Додатково існує
податкове кредитування в розмірі 6% від інвестицій у
НДДКР у секторі базових технологій.

У Кореї виділено ряд передових технологій, у роз�
виток яких вкладаються інвестиції на умовах максималь�
ного сприяння (комп'ютерна техніка, програмне забез�
печення, напівпровідники, лазерна техніка та передові
технології). При цьому система податкових пільг перед�
бачає звільнення від податків на доходи на 5 років, зни�
ження податкового тягаря на наступні три роки, зни�
ження податку на дивіденди та ще ряд податкових при�
вілеїв [14, с. 122—123].

Також варто враховувати досвід США у сфері подат�
кового стимулювання. Так, законодавство цієї країни пе�
редбачає для малих підприємств дві занижені ставки з
податку на прибуток у розмірі 15 % та 28 %, а для прове�
дення НДДКР у приватному секторі існує приховане сти�
мулювання у формі надання права вибору між віднесен�
ням витрат на НДДКР як витрат із записом у їх у актив.
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При цьому, слід звернути увагу на той факт, що в
умовах фінансово�економічної кризи та подолання її
наслідків окремі зарубіжні країни, особливо це сто�
сується європейських країн, досить обережно підходи�
ли до формування системи податкових пільг.

Так, сьогодні ніхто не заперечуватиме, що найефек�
тивнішим податковим інструментом стимулювання
підприємницької (в тому числі інвестиційної) діяльності
є податок на прибуток (корпоративний податок). У док�
ризовий період можна було спостерігати, як більшість
країн ЄС знижували його базову ставку, щоб залучити
якомога більші обсяги капіталу. Під час різкого погіршен�
ня економічної кон'юнктури лише декілька країн ЄС�15
зменшили ставку оподаткування прибутку: Великобри�
танія (з 30 до 28%), Люксембург (з 29,6 до 28,6%) і Шве�
ція (з 28 до 26,3%). У 2010—2011 pp. до зниження базової
ставки корпоративного податку вдалися Великобританія
(до 27%), Нідерланди (з 25,5 до 25%), Греція (з 25 до 20%).
Причому Великобританія і Греція поєднали лібераліза�
цію оподаткування прибутку з помітним посиленням
фіскальної ролі ПДВ в умовах гострого дефіциту
фіскальних ресурсів). Португалія, навпаки, підвищила
додаткове навантаження на прибуток більшості ком�
паній. В ЄС�15 у 2011 р. середня базова ставка корпора�
тивного податку становила 26,7 %, варіюючи від 34,4% у
Франції до 12,5% в Ірландії. Як правило, у країнах з ви�
щою базовою ставкою оподаткування ширше викорис�
товувались інвестиційні податкові пільги, [12, с. 82].

Як відомо, нейтральне корпоративне оподаткуван�
ня за низькою ставкою сприяє збільшенню обсягів інве�
стицій за налагодженого функціонування соціально�
економічних систем високорозвинутих країн. Проте
навіть їм час від часу (особливо в умовах рецесії та по�
сткризового відновлення) необхідно ініціювати прогре�
сивні зміни, що визначатимуть поступ в економічному
розвитку. А для цього потрібні податкові пільги інно�
ваційно�інвестиційної спрямованості та порівняно не�
висока базова ставка податку (для мінімізації ризику
відпливу капіталу до країн зі сприятливішим податко�
вим кліматом). Зауважимо, що чимало країн ЄС�15 і до
рецесії широко використовували пільгові механізми в
оподаткуванні прибутку, а після погіршення кон'юнк�
тури запровадили додаткові пільги. Зокрема, Великоб�
ританія у 2009—2010 pp. застосовувала для нових інве�
стицій податкову знижку 40%, а з квітня 2011 р. знизи�
ла ставку податку для малих підприємств до 20%. Італія
на період з липня 2009 по 30 червня 2010 р. запровадила
податковий кредит для капіталу до 30% на рік норму
амортизації на інвестиції, здійснені у 2009 і 2010 pp., а
Німеччина на 2009—2010 pp. надала можливість засто�
совувати норму амортизації 25% до рухомого майна. Да�
нія звільнила від оподаткування дивіденди і доходи від
приросту капіталу дочірніх компаній.

Доволі масштабні преференції для підприємств, що
здійснюють інвестиції, передбачені в Чехії. Зокрема, в
жовтні 2011 р. уряд країни ухвалив поправки до Акта
стимулювання інвестицій, які передбачають підвищен�
ня конкурентоспроможності економіки шляхом удос�
коналення чинних та запровадження нових інвестицій�
них податкових пільг. Головна зміна щодо пільг із кор�
поративного податку стосується обробної промисло�
вості — збільшення з 5 до 10 років можливості викори�
стання пільгових механізмів оподаткування при інвес�
туванні. Умовами застосування пільг із корпоративно�
го податку для центрів технологій є здійснення інвес�
тиції щонайменше на 10 млн чеських крон (при цьому
принаймні 50% цієї суми має спрямовуватися в облад�
нання й устаткування) та створення не менше ніж 50�ти
робочих місць [17, с. 107].

Тобто, підсумовуючи досвід податкового стимулю�
вання у розглянутих країнах, можна стверджувати, що
прогресивний розвиток економіки цих країн, багато в
чому, зумовлений вдалою податковою політикою дер�
жави зі стимулюючою спрямованістю. І хоча привілеї

надавались переважно підприємствам, що розташову�
вались у конкретних регіонах країни, переваги від такої
політики відчули практично у всіх куточках країни.
Вкладення коштів у прогресивні та наукоємні галузі еко�
номіки за допомогою податкових стимулів, сприяли ут�
вердженню нового курсу країн, направленого на досяг�
нення сталого розвитку суспільства та регіонів зокре�
ма. Навіть в умовах подолання наслідків фінансово�
економічної кризи, розвинуті країни не здійснюють
ігнорування необхідності податкового стимулювання
підприємницької активності.

Необхідно зробити акцент на тому факті, що недо�
ліком податкової системи України, на думку Міщенка
С. Г., є надзвичайно великий податковий тягар, в резуль�
таті якого знижуються можливості податкового стиму�
лювання росту обсягів виробництва товарів, структур�
ної перебудови економіки, підвищення ступеня ділової
активності суб'єктів господарювання [10, с. 31]. Тому
Україна повинна, враховуючи напрацьований у цих краї�
нах досвід, переймати та адаптувати його до наших умов.

Особливо слід виділити той факт, що дієвими подат�
ковими інструментами стимулювання вкладень власних
коштів підприємств у законодавчо визначені інноваційні
обладнання й технології, апробованими в зарубіжних
країнах, є податкові пільги з податку на прибуток
підприємств (далі — ППП) у формі інвестиційного по�
даткового кредиту (далі — ІПК), інвестиційної подат�
кової знижки (далі — ШЗ) та прискореної амортизації.
ІПК передбачає зменшення податкового зобов'язання
підприємства зі сплати ППП в обсязі, еквівалентному
частці витрат поточного податкового періоду, що були
спрямовані на фінансування інвестиційних проектів чи
НДДКР. Інвестиційна податкова знижка передбачає
право підприємства зменшувати прибуток до оподатку�
вання (об'єкт оподаткування) на встановлений відсоток
інвестицій капітального характеру й витрат на НДДКР,
здійснених підприємством. Отже, відмінність між цими
податковими інструментами полягає в тому, що ШЗ ско�
рочує базу оподаткування, а ІПК безпосередньо впли�
ває на суму ППП. Аналізовані дві пільги надають пере�
вагу (стимул) для короткострокових інвестиційних про�
ектів, оскільки, в підсумку, прямо зменшують суму спла�
чуваного податку на прибуток. Економічна вигода для
держави від запровадження податкових пільг у формі
ШЗ та ІПК у довгостроковому періоді полягає в тому,
що підприємство після здійснення інвестицій зменшує
виробничі витрати, збільшує продуктивність праці й
розмір прибутку до оподаткування і, відповідно, суму
сплачуваного податку на прибуток. Із позицій виконан�
ня ППП його фіскальної функції в короткостроковому
періоді кращим варіантом для держави є запроваджен�
ня ІПЗ, яка порівняно з ІПК (за умови рівності їхньої
величини) меншою мірою спричиняє зниження подат�
кових надходжень до бюджету.

Д.М. Серебрянський та Г.С. Мельничук пропонують
запровадити ШЗ (можливість надання податкової пільги
у формі податкового вирахування (знижки), що зменшує
базу оподаткування до нарахування податку, передба�
чено п. 30.9 ст. 30 Податкового кодексу України), яка на�
даватиметься суб'єктам господарювання незалежно від
форми власності й організаційних форм, видів діяльності,
що здійснюють визначені законодавством витрати та є
платниками податку на прибуток підприємств на загаль�
них підставах [19, с. 50]. За цих умов при наданні такої
пільги не порушуватимуться принципи, на яких грун�
тується вітчизняне податкове законодавство, визначені
у п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу. До того ж, запропо�
новані заходи щодо запровадження ІПЗ не передбача�
ють вибіркової дії за секторальним чи територіальним
принципом, а навпаки, надання пільги відбуватиметься на
основі принципу рівного доступу підприємств до неї за
трьох умов: 1) 100�відсоткове використання амортиза�
ційних відрахувань на інвестиції в основні засоби або 50�
відсоткове — на фінансування впровадження технологі�
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чних інновацій (як показав аналіз, на інвестиційні цілі ви�
користовується не більше 30% амортизаційних відраху�
вань); 2) реінвестування отриманого прибутку; 3) веден�
ня прибуткової діяльності [19, с. 51].

Контроль ефективності надання ШЗ, насамперед,
передбачає оцінку фіскальної, економічної ефектив�
ності даної податкової пільги. Так, А. Соколовська
стверджує, що при оцінці економічної ефективності ШЗ
можна використовувати такі показники, як інвестиції в
основний капітал, вартість основних засобів, коефіцієнт
оновлення основних засобів, шляхом порівняння коеф�
іцієнта зростання відповідного економічного показни�
ка та коефіцієнта зростання обсягу наданих пільг. На�
дання податкових пільг слід вважати ефективним, якщо
коефіцієнт економічної ефективності податкових пільг
перевищує одиницю.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що запровад�
ження ШЗ у вітчизняну практику оподаткування при�
бутку підприємств дасть можливість посилити сти�му�
люючу функцію цього податку, підвищити інвестицій�
ний попит, здійснити модернізацію вітчизняного вироб�
ництва за рахунок власних коштів суб'єктів господарю�
вання, зменшити податкове навантаження на прибуток
підприємств.

При цьому, застосування системи пільг для стиму�
лювання економічного розвитку можливе лише в разі
дотримання принципів оподаткування та створення оп�
тимальної податкової системи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на нашу думку, державне стимулюван�

ня розвитку підприємництва слід здійснювати за допо�
могою податкової системи, через інструменти стимулю�
вання, найголовнішими з яких є податкові пільги.

Основною проблемою податкової системи України
є її деформація в бік податкового навантаження на ви�
робника. Для подолання цього негативного явища слід
зменшити пряме оподаткування підприємств, а оподат�
кування громадян підвищувати із одночасним збільшен�
ням їх доходів. Доцільно систематизувати діючі пільги
за ефективністю їх впливу на економіку (на прикладі
пільг по податку на прибуток). Удосконаленнями, які
необхідно внести, є обов'язкова реінвестиція зеконом�
лених коштів та планомірне розширення діяльності
платника, що користується пільгами; зменшення
мінімального розміру інвестиції, необхідного для отри�
мання пільги. Крім того, пільги для певних груп
підприємств необхідно скорочувати, оскільки вони на�
давались вимушено, з урахуванням критичного стану
тієї чи іншої галузі. Зараз ці пільги дискримінують
підприємства, що не можуть ними скористатись і, відпо�
відно, втрачають конкурентні переваги у боротьбі на
ринку з підприємствами�пільговиками [3, c. 20].

У новому Податковому Кодексі доцільно ввести ок�
ремий розділ, що стосуватиметься пільгового оподат�
кування — це означає визначення його принципів, скла�
дових, терміну їх застосування. Можна також запро�
понувати наступні критерії надання пільг: стимулюван�
ня інвестиційної діяльності; стимулювання розширен�
ня виробництва; застосування нових технологій; ство�
рення нових робочих місць; розвиток малого бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время основной целью деятельности

компаний является достижение максимальной прибы�
ли. Все другие цели подчинены этой главной задаче,
поскольку прибыль служит основой и источником
средств для дальнейшего укрепления и наращивания
экономического потенциала компании. Правильное оп�
ределение факторов формирования прибыли имеет
большое теоретическое и практическое значение для
разработки методики экономического анализа приме�
нительно к требованиям национальных и международ�
ных стандартов учета и финансовой отчетности. В свя�
зи с этим исследование методологических и методичес�
ких основ формирования финансовых результатов, вы�
работка концептуальных направлений развития учета
и отчетности, установление роли прикладной науки в
разработке новых обоснованных форм и методов ана�
лиза бухгалтерской и экономической прибыли приоб�
ретают особую актуальность для компаний всех форм
собственности.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях рынка взаимосвязи между изучаемыми
явлениями становятся более сложными, повышаются
требования к точности и оперативности учета и анали�
за финансовых результатов. При этом на передний план
выносятся вопросы разработки методических и прак�
тических основ организации учета и анализа, способ�
ствующие выявлению и оценке резервов роста прибыли
и рентабельности. Создание принципиально новой ме�

Н. М. Исмаилов,
доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит",
Азербайджанский государственный экономический университет

УДК 339.13.017

N. Ismailov,

Ph.D. of economics, Associate professor of "Economic analysis and audit", Azerbaijan State Economic University

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УКРЕПЛЕНИИ

И НАРАЩИВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ

IMPORTANCE OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN
STRENGTHENING AND AND ENHANCING ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

В статье рассматривается процесс организации учета и анализа финансовых результатов в компаниV

ях. Раскрывается его роль и значение в укреплении и наращивании их экономического потенциала.

The article deals the process of accounting and analysis of financial results in the companies. Disclosed its

role and importance in strengthening and enhancing their economic potential.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, прибыль, конечный результат, результат
хозяйственной деятельности, экономический потенциал, методика факторного анализа прибыли, налоговая
и дивидендная политика.

Key words: accounting, financial statements, profit, final result, the result of economic activity, economic potential,
methods of factor analysis of profits, tax and dividend policy.

тодики учета и анализа прибыли, в свою очередь, тре�
бует достижения системности и целостности их состав�
ляющих. Это означает, что методика организации уче�
та и анализа прибыли должна охватывать широкий круг
показателей и учитывать не только экономические, но
и социальные, природные, технические и технологичес�
кие факторы. На наш взгляд, такой подход к разработ�
ке методики анализа позволяет более реально оценить
значение каждого фактора в изменении общей (бухгал�
терской) прибыли.

В современных реалиях основная цель функциони�
рования компаний — достижение максимальной прибы�
ли — приобретает комплексный характер и охватывает
инвестиционную, операционную и финансовую деятель�
ность компаний. В связи с этим возникает необходи�
мость уточнения некоторых специфических свойств и
факторов формирования прибыли, которые довольно
часто трактуются в научной литературе недостаточно
системно и глубоко, создавая тем самым неполное пред�
ставление об их роли в системе оценочных показателей.

Следует отметить, что прибыль зависит не только
от результатов деятельности компаний, но и от себес�
тоимости продаж, свободных цен, свободной оплаты
труда, объема и структуры реализации. Решающее вли�
яние на уровень прибыли оказывают факторы интенси�
фикации, связанные с обновлением технологии и эф�
фективности использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Известно, что эффективность и
интенсификация производства находят свое количе�
ственное и качественное выражение в таких обобщаю�
щих параметрах, как производительность труда, мате�
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риало� и капиталоотдача, количество оборота краткос�
рочных активов. Думается, что проведение экономичес�
кого анализа в такой последовательности позволит вы�
явить резервы повышения интенсификации и эффектив�
ности производства, определить тенденции изменения
технико�экономических показателей и разработать
финансовую стратегию и тактику предпринимательства.

В дореформенный период проблемам формирова�
ния, учета и экономического анализа финансовых ре�
зультатов как одной из центральных проблем финан�
сового менеджмента уделялось большое внимание. Од�
нако переход к рынку, сопровождавшееся проведени�
ем коммерциализации и приватизации, введением сис�
темы свободных цен, развитием мелкого и крупного
бизнеса, вызвал необходимость пересмотра методоло�
гии, методов и принципов организации учета и анализа
финансовых результатов компаний. В связи с этим ис�
следование методологических и методических основ
формирования финансовых результатов, выработка
концептуальных направлений развития учета и отчет�
ности, установление роли прикладной науки в разработ�
ке новых научно обоснованных форм и методов анали�
за бухгалтерской и экономической прибыли представ�
ляют значительный интерес для компаний всех форм
собственности. Следует отметить, что применительно
к новым реалиям и правилам экономическая наука еще
не разработала достаточно обоснованной и целостной
системы теории и концепции учета и анализа результа�
тов деловой активности. В научно�практическом обо�
роте отсутствуют типовые методические разработки,
определяющие роль и место бухгалтерской и экономи�
ческой прибыли в системе макро� и микроэкономичес�
ких индикаторов, а также методики измерения резуль�
тативности в системе рыночных ценностей. С этой точ�
ки зрения интересно обратиться к проблемам детали�
зации методики факторного анализа прибыли и выяв�
лению концептуальных подходов к определению ре�
зультативности. В сложившихся условиях неизмеримо
возрастает роль и значение бухгалтерского учета и эко�
номического анализа, поскольку требуется не только
соизмерять произведенные затраты с полученными до�
ходами, но и вести активный поиск эффективного ис�
пользования каждого вложенного маната в операцион�
ную, инвестиционную и финансовую деятельность ком�
паний.

Известно, что осуществляемая в стране экономичес�
кая и социальная реформа предусматривает активное и
последовательное внедрение категорий и законов ры�
ночной экономики. При этом использование стоимост�
ных параметров в системе менеджмента выдвигает пе�
ред учетом и экономическим анализом широкий спектр
задач автономного и частного характера. В этих усло�
виях прибыль, являясь главным источником наращива�
ния экономического потенциала компаний, обеспечи�
вает удовлетворение социально�экономических интере�
сов различных групп пользователей информации фи�
нансовой отчетности. По нашему мнению, такая поста�
новка вопроса требует проведения научно�теоретичес�
кого анализа системы экономических показателей и
информации, состояние которой во многом определя�
ет результаты проводимых исследований, а также прак�
тики ее использования.

Помимо этого, в настоящее время возникает необ�
ходимость изучения особенностей методологии и ме�
тодики организации учета и анализа прибыли государ�
ственных и частных компаний, которые определяют
общенаучные подходы и принципы исследования ре�
зультатов деятельности. Теория и практика свидетель�
ствуют, что в современных условиях государственные
и частные компании имеют разные микроэкономичес�
кие показатели, в связи с чем проведение анализа бух�
галтерской и экономической прибыли на основе этих
параметров сопровождается определенными трудно�
стями. Отсутствие целостной системы экономических

показателей, неопределенное количество и состав изу�
чаемых индикаторов монетарного и немонетарного ха�
рактера не позволяют получить полную и объективную
информацию о результатах деятельности и деловой ак�
тивности. Считаем, что утрата факторного анализа сво�
его значения (по основным моментам) и переориента�
ция типовых методик на исследование совершенно но�
вых явлений требует принципиально иного подхода к
изучению проблемы формирования финансовых ре�
зультатов государственных и частных компаний.

Как видно, в современных условиях имеется целый
ряд вопросов теоретического и практического харак�
тера, связанных с учетом и анализом прибыли, решение
которых будет способствовать выявлению глубинных
резервов повышения эффективности производства. Ре�
ализация на практике разработанных методик фактор�
ного анализа прибыли позволит, на наш взгляд, повы�
сить эффективность управленческих решений и иссле�
довать влияние интенсивных факторов формирования
бухгалтерской и экономической прибыли.

В условиях рынка особое значение имеют разработ�
ка обоснованной теории о функциях прибыли и опре�
деление ее значения в роли основного оценочного по�
казателя результатов деятельности и деловой активно�
сти. Представляется, что разграничение особых и про�
изводных функций важно не только для осмысления
природы категорий результативности, но и для систе�
матизации понятийного аппарата учета и анализа по�
казателей прибыли и рентабельности.

В условиях применения свободных цен увеличива�
ются абсолютные размеры прибыли и повышается ее
удельный вес в доходах бюджета разных уровней. Как
справедливо отмечают А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин,
"абсолютная величина прибыли не может полностью ха�
рактеризовать эффективность использования произ�
водственных ресурсов. Существенная часть этого при�
роста обусловлена необоснованным повышением цен и
других экстенсивных факторов. В этих условиях прак�
тическое значение имеет совершенствование системы
ценовой и налоговой политики" [25]. Действительно, в
настоящее время коренным образом меняется экономи�
ческое содержание бухгалтерской прибыли и ее слага�
емых элементов, которые, в свою очередь, приводят к
изменению основных задач и последовательности про�
ведения учета и факторного анализа.

Таким образом, рыночная экономика требует фор�
мирования нового, более высокого уровня анализа ре�
зультатов деятельности компаний. При этом большое
значение имеет решение методических и практических
вопросов организации бухгалтерского учета и отчетно�
сти. Как полагает В.Э. Керимов, "современный бухгал�
терский учет должен отвечать требованиям междуна�
родных и национальных стандартов финансовой отчет�
ности, удовлетворять потребности внутренних и вне�
шних пользователей информации, выявлять резервы
повышения интенсификации и эффективности произ�
водства и быть "языком бизнеса"" [11]. Разумеется, что
составной частью этой задачи является совершенство�
вание учетной документации и использование различ�
ных форм и методов сбора и обработки бухгалтерской
информации. Совершенствование организации учета и
усиление его роли в формировании монетарных пока�
зателей, по нашему мнению, позволит получить необ�
ходимую информацию не только о фактической вели�
чине финансовых результатов, но и определить рента�
бельность отдельных видов продукции. Однако, систем�
ный бухгалтерский учет в условиях перехода к нацио�
нальным и международным стандартам и правилам,
вследствие своей методической и практической нераз�
работанности, не в состоянии ответить на многие воп�
росы, связанные с факторным анализом результатов де�
ятельности и деловой активности компаний. В резуль�
тате этого сдерживается решение проблемы, связанной
с выработкой специальной программы научного иссле�
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дования для принятия обоснованных управленческих
решений стратегического и тактического характера.

При применении национальных и международных
стандартов учета сокращается ряд показателей бухгал�
терской отчетности. Если такое сокращение позволяет
в определенной степени сэкономить время заполнения
форм отчетности, то оно препятствует раскрытию пер�
спективных и текущих резервов, а также всех видов не�
производительных расходов. В этих условиях возника�
ет необходимость совершенствования системы первич�
ного учета, отвечающего требованиям методики эконо�
мического анализа: а) упорядочение первичной учетной
документации; б) разработка и внедрение типовых стан�
дартизированных форм первичных документов и реги�
стров бухгалтерского учета; в) сокращение объема ин�
формации, отражаемой в первичных учетных регистрах
и документах; г) исключение из первичных документов
условнопостоянной информации; д) сокращение посто�
янных реквизитов путем отражения их в памяти новей�
ших информационных и компьютерных технологий; з)
устранение дублирования показателей.

В настоящее время существенное влияние на эффек�
тивность производства оказывает повышение качества
продукции, которое требует рассмотрения всего комп�
лекса расходов, связанных с техническим совершенство�
ванием товаров. Однако отсутствие в периодической
бухгалтерской отчетности информации такого харак�
тера не позволяет оценить влияние качества на измене�
ние величины прибыли и уровня рентабельности. В та�
ких случаях разработка унифицированных форм пер�
вичных документов и регистров бухгалтерского учета,
обеспечивающих выделение затрат, связанных с повы�
шением качества продукции, является одним из основ�
ных направлений совершенствования учета и анализа
финансовых результатов. Мы придерживаемся той точ�
ки зрения, что прогноз экономических и финансовых
показателей на основе информации первичного учета
для всех компаний носит приблизительный и вероятно�
стный характер. Действительно, в настоящее время на
уровень стоимостных показателей значительное влия�
ние оказывают не только внутренние факторы произ�
водства (материально�технические, организационно�
управленческие, экономические, социальные, экологи�
ческие), но и многочисленные внешние факторы (рыноч�
но�конъюктурные, хозяйственно�правовые, админист�
ративно�командные). По нашему мнению, в такой ситу�
ации определить влияние внутренних и внешних, коли�
чественных и качественных, экстенсивных и интенсив�
ных факторов производства с абсолютной точностью
практически и математически невозможно.

В мировой экономической науке существует множе�
ство теоретических разработок, касающихся правил и
принципов построения параметрической модели прибы�
ли и рентабельности. Наиболее сложным является ис�
следование закономерностей изменения бухгалтерской
и экономической прибыли, границ безубыточности,
оценки влияния прибылеобразующих факторов на ко�
нечный результат деятельности компаний. Представля�
ется, что возможность применения и интерпретация
апробированных в международной практике различных
методов экономического анализа в государственных и
частных компаниях для построения параметрической
модели финансовых результатов зависит от глубины
разработанности методологии и адекватности исполь�
зуемых методов и способов к отечественным реалиям.
Действительно, существующие определенные особен�
ности объективного и субъективного характера не по�
зволяют без изменений и дополнений использовать ап�
робированные в зарубежной практике индикативные
модели прогнозирования прибыли в отечественной си�
стеме менеджмента.

В настоящее время производственная и коммерчес�
кая деятельность компаний характеризуется огромным
количеством документооборота и отличается значи�

тельными объемами финансовой и деловой информа�
ции. Однако, в некоторых случаях дублирование пока�
зателей и понятий нормативных документов и правоус�
танавливающих законов, неоднозначные трактовки их
значений не позволяют использовать общепринятые
научные подходы и правила в процессе исследования
методических и практических основ формирования при�
были в рамках рыночной методологии анализа. Это осо�
бенно актуально в нынешних условиях, когда часто ме�
няется законодательство в области налогов, бухгалтер�
ского учета и финансовой отчетности. Думается, что
устранение дублирования показателей разных законо�
дательных актов, четкое разграничение ценовых и не�
ценовых параметров позволит математическим спосо�
бом определить влияние всех факторов объективного и
субъективного порядка.

Известно, что абсолютная величина прибыли зави�
сит от нескольких технико�экономических факторов,
среди которых особое место занимает модернизация и
реконструкция компаний. Около половины зарубежных
инвестиций в отрасли нефтяной промышленности на�
правляются на освоение новых месторождений и рас�
ширение производственных площадей, причем значи�
тельная часть всех видов затрат приходится на новую
технику и прогрессивную технологию. Но выявить ее
роль в повышении абсолютной суммы прибыли прямым
способом практически невозможно. Дело в том, что в
практической бухгалтерии не составляется отчетность
по основным показателям реконструируемых объектов,
и поэтому отсутствие информации в обобщенном виде
ограничивает оперативность и возможность проведения
факторного анализа финансовых результатов компа�
ний.

Разработанные в экономической литературе и ап�
робированные в практике методики анализа прибыли в
условиях применения международных и национальных
стандартов учета не позволяют детально оценить воз�
действие всех факторов формирования финансовых
результатов компаний на основе информации новой
бухгалтерской отчетности. Известно, что новая бухгал�
терская отчетность ориентируется на континентальную
модель учета и в значительной мере отражает требова�
ния международных стандартов финансовой отчетнос�
ти. Новизна содержания и построения финансового
отчета, включение в нее совершенно новых показателей
практически не позволяет использовать ранее действу�
ющие методики факторного анализа прибыли и рента�
бельности. Однако введение в действие нового плана
счетов и новых форм финансовой отчетности в опреде�
ленной мере привели к совершенствованию методики
организации национального бухгалтерского учета и
экономического анализа результатов деятельности ком�
паний. В данной связи в современных условиях разра�
ботка методики организации финансового учета и ана�
лиза прибыли должна быть максимально приближена к
международным и национальным стандартам, а также
отвечать технико�экономическим, организационно�
правовым и социально�психологическим уровням. Как
справедливо отмечают Г.А. Аббасов [4], С.М. Сабзали�
ев [20], В.М. Кулиев [13], Г.А. Джафарли [7] и др., фор�
мируемая финансовым учетом и анализом информация
должна удовлетворять потребности как фискальных
органов, так и акционеров, собственников, потенциаль�
ных инвесторов, рыночных аналитиков и других заин�
тересованных партнерских групп компаний.

Переход к международным и национальным стан�
дартам учета и отчетности выдвинул новые задачи пе�
ред теорией и практикой формирования и использова�
ния стоимостных показателей. В этих условиях изме�
рение и построение сбалансированной системы стоимо�
стных показателей, включающих все стороны эффек�
тивности и результатов деятельности компаний, имеет
важное научное значение для решения проблемы раз�
работки методических и практических основ экономи�
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ческого анализа прибыли, которые отвечали бы требо�
ваниям системного бухгалтерского учета и отчетности.
Однако определение прибыли в качестве показателя
эффективности производства (если она получена ис�
ключительно за счет интенсивных факторов) и исполь�
зование ее для характеристики результатов деятельно�
сти и деловой активности компаний за конкретный пе�
риод времени весьма противоречиво. По нашему мне�
нию, это заключено не в самом показателе прибыли как
таковом, а в условиях его применения. Во�первых, при�
быль как расчетный показатель непосредственно зави�
сит от первостепенных факторов, таких как выручка от
операционной деятельности и себестоимости продаж.
Во�вторых, прибыль, являясь критерием эффективнос�
ти и интенсификации производства часто меняет свою
роль и основные функции. Так, по мнению Г.И. Нама�
залиева, "к основным функциям прибыли относятся
"функция накопления" и "измерителя эффективности
и интенсификации производства"" [16].

Обобщение результатов исследований показывает,
что в специальной научной литературе по�разному
обосновываются теоретические основы учета и анали�
за показателей деловой активности, совершенно в но�
вом формате классифицируются функции прибыли,
проводится системный анализ всех факторов форми�
рования финансовых результатов компаний, предла�
гаются оригинальные направления и перспективы раз�
вития методологии и методики организации анализа,
отвечающие требованиям международных и нацио�
нальных стандартов учета и отчетности. Практически
всем авторам удается довольно традиционную тему,
касающуюся проблем формирования, учета и анализа
прибыли, раскрыть и показать по�новому. Такие но�
вые идеи и размышления имеются во всех источниках
экономической литературы, хотя многие из них явля�
ются дискуссионными и недостаточно обоснованны�
ми. А. Смит первым охарактеризовал прибыль "как
сумму, которая может быть израсходована без пося�
гательства на капитал" [6]. Лауреат Нобелевской пре�
мии английский экономист Д.Хикс уточнил это выска�
зывание, назвав прибыль "суммой, которую можно
израсходовать в течение некоторого промежутка вре�
мени, и в конце этого периода иметь тот же достаток,
что и в начале" [23]. По мнению Е.И. Бородиной, "при�
быль как экономическая категория, отражает чистый
доход, созданный в сфере материального производ�
ства. В связи с этим, обращают на себя внимание со�
ставные элементы чистого дохода: заработная плата и
прибыль" [21]. Г.Б. Полисюк, Ю.Д. Кузьмина, Г.И. Су�
хачева акцентируют внимание на том, что "действи�
тельно, в условиях рынка государства, используя вы�
шеназванные элементы, регулируют процессы распре�
деления чистого дохода, в результате которого удов�
летворяются потребности собственников, акционеров,
инвесторов, рабочих и общества в целом. В этом про�
является мобильность прибыли, как составной части
чистого дохода" [17]. Представляется, что такая схе�
ма теоретического анализа позволит более объектив�
но раскрыть сущность прибыли, ее функции и возмож�
ности использования в хозяйственном обороте.

Для определения концепций прибыли Э.Хендриксен
и Ван Бреда в своей книге "Теория бухгалтерского уче�
та" выделяют понятия капитала и прибыли, сравнивая
их с резервуаром. При этом за капитал принимается
объем наполнения резервуара в определенный момент
времени, а за прибыль — объем, поступающий из этого
резервуара в течение некоторого времени [22]. По мне�
нию американского экономиста Фишера, "капитал есть
запас благосостояния на определенный период време�
ни, олицетворение будущих услуг, а прибыль — приток
услуг во времени, результат использования этих услуг
на протяжении определенного времени" [6]. Истина в
этих определениях, несомненно, имеется, хотя в рабо�
те они раскрыты слабо. Известно, что в результатах

деятельности отражаются, прежде всего, факторы ин�
тенсификации и эффективности производства, и изме�
нения величины капитала компаний могут повлиять на
размер будущих поступлений. В этих условиях прибыль,
являясь главным источником доходов бюджета разных
уровней и основой социально�экономического развития
компаний, выступает в роли сквозного показателя, оп�
ределяющего эффективность использования финансо�
вых, материальных и трудовых ресурсов. Разумеется,
что все аспекты деятельности компаний с помощью при�
были в качестве единственного параметра оценить не�
возможно, поэтому при анализе финансовых результа�
тов используется система показателей, включающая все
стороны интенсификации и эффективности производ�
ства.

Система показателей анализа прибыли классифици�
руются на основе ряда признаков, в составе которых вы�
деляются факториальные, результативные, обобщаю�
щие, частные, первичные и производные показатели.
При этом разработка научно обоснованной системы
показателей и методических основ факторного анали�
за прибыли проводится поэтапно [10]. По его мнению,
разработка методических и практических основ анали�
за результатов деятельности должна охватывать следу�
ющие важнейшие этапы:

I. а) изучение формирования общей (бухгалтерской)
прибыли по составу и структуре;

б) определение степени влияния факторов измене�
ния бухгалтерской прибыли;

в) изучение соотношений составных элементов об�
щей прибыли с помощью коэффициента "изменения
бухгалтерской прибыли";

II. а) разложение отдельных обобщающих показа�
телей на частные;

б) сравнение этих показателей с аналогичными па�
раметрами и их оценка на каждом этапе производствен�
ного процесса;

в) обобщение результатов анализа частных показа�
телей;

г) детализация факторов, влияющих на изменение
прибыли от продаж;

д) изучение результатов от прочей операционной и
финансовой деятельности;

III. а)определение и анализ взаимосвязи между
объемом производства, себестоимости продаж и при�
были;

б) анализ безубыточности производства;
в) факторный анализ уровней рентабельности.
К сожалению, в экономической литературе и науч�

ных исследованиях описание этих этапов не всегда ло�
гично и бесспорно. На первом этапе практически все
авторы научных исследований предлагают проводить
анализ формирования общей прибыли и определить вли�
яние всех факторов объективного и субъективного по�
рядка; на втором — разложить обобщающие показате�
ли на частные, а на третьем — разработать методику
факторного анализа уровня рентабельности. Для всех
трех этапов — и это, на наш взгляд, логично — пред�
лагаются процессы, которые могут служить информа�
ционной базой для принятия решений стратегического
и тактического характера. Использование в практике
метода "затраты�объем продаж�результат" позволяет
принять такой вариант управленческих решений, выбор
которого осуществляется на основе анализа соотноше�
ния затрат на производство, реализацию продукции и
финансового результата. Данный вид анализа, являясь
одним из наиболее эффективных средств прогнозиро�
вания результатов деятельности компаний, помогает
финансовым менеджерам определить пропорции меж�
ду переменными и постоянными затратами, ценой и
объемом продаж, а также устанавливать порог рента�
бельности и весьма простым способом определить вли�
яние каждого фактора. Думается, что финансовые ме�
неджеры и руководители компаний, используя методи�
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ку CVP�анализа, могут дать более глубокую оценку
процессам формирования результатов деятельности и
деловой активности.

На практике при разработке методики анализа ре�
зультатов деятельности и деловой активности, после
оценки общей прибыли по составным элементам обыч�
но переходят к изучению прибыли от продаж. Как от�
мечают Г.А. Джафарли и Р.Н. Кязимов, в этих условиях
роль коэффициента изменения общей прибыли не рас�
сматривается, что, в свою очередь, противоречит пер�
вому этапу анализа и разрабатываемой системе пока�
зателей [7; 14]. Действительно, практическое использо�
вание названного коэффициента позволяет с некоторой
степенью точности определить влияние каждого фак�
тора на изменение прибыли от продаж:

1) изменение коэффициента общей прибыли, в том
числе:

— изменение прибыли от прочей операционной де�
ятельности;

— изменение прибыли от финансовых операций;
2) изменение прибыли от продаж.
Следует отметить, что Г.А. Джафарли [7], Р.Н. Кя�

зимов [14], А.Д. Шеремет [25], Р.С. Сайфулин [25] и др.
в своих научных трудах особое внимание уделяют про�
блемам измерения влияния факторов на изменение сум�
мы прибыли от основной операционной деятельности.
Видное место в этих исследованиях занимает анализ
объема реализации, себестоимости продаж, структуры,
ассортимента и качества продукции.

В настоящее время прибыль зависит не только от ре�
зультатов операционной, инвестиционной и финансо�
вой деятельности компаний, но и от постоянного изме�
нения продажных цен на приобретаемые материалы и
готовую продукцию, тарифов на электроэнергию и ус�
луги, объема и структуры продаж, качества производи�
мой продукции. Как справедливо считает А.Н. Хорин,
"в зависимости от оценки объема продаж существуют
разновидности в методиках и способах расчета влияний
факторов основного и второстепенного порядка" [24].
Представляется, что основное различие в этих методи�
ках заключено в определении влияния на прибыль
структурных сдвигов в составе реализации. Повышен�
ное внимание к структурным сдвигам связано с харак�
тером их влияния на прибыль, себестоимость продаж,
выручку от реализации и другие экономические пока�
затели деятельности компаний.

В настоящее время важным моментом экономичес�
кого анализа прибыли является определение точных ве�
личин влияния интенсивных факторов на эффектив�
ность производства [10]. Известно, что факторы интен�
сификации выражают качественные изменения, связан�
ные с обновлением техники, внедрением новых видов
прогрессивных технологий, совершенствованием орга�
низации труда и менеджмента, повышением производи�
тельности и ускорением оборачиваемости оборотного
капитала. В этих условиях точность проведенных рас�
четов зависит от числа переменных, включенных в мо�
дель факторного анализа прибыли и рентабельности.
Поэтому в целях системного поиска резервов дальней�
шего повышения эффективности производства в эконо�
мической литературе и практике рассматривается про�
блема разработки методики анализа интенсивных фак�
торов в следующих направлениях:

1) повышение эффективности использования основ�
ного капитала:

— изменение средней стоимости основного капита�
ла;

— изменение уровня капиталоотдачи;
— изменение уровня оборачиваемости оборотного

капитала;
2) улучшение использования трудовых ресурсов:
— изменение численности работников;
— изменение среднегодовой выработки рабочих (из�

менение количества отработанных человеко�дней; из�

менение продолжительности рабочего дня, изменение
среднечасовой выработки рабочих);

— изменение суммы прибыли на 1 манат продаж;
3) повышение эффективности использования пред�

метов труда:
— изменение стоимости использованных матери�

альных ресурсов;
— изменение материалоотдачи;
— изменение суммы прибыли на 1 манат продаж.
Считаем, что проведение экономического анализа в

этом аспекте позволит принять такой вариант управлен�
ческих решений, внедрение которых будет способство�
вать прямым способом определению величины эффек�
та от интенсификации и установлению единой класси�
фикации факторов, влияющих на уровень финансовых
результатов компаний.

В условиях рынка важное значение приобретают
вопросы совершенствования апробированных на прак�
тике действующих методик анализа распределения и ис�
пользования прибыли компаний. Известно, что дальней�
шая теоретическая проработка и научное обобщение
итогов анализа связаны с повышением материальной за�
интересованности акционеров, собственников, инвесто�
ров, менеджеров и рабочих в результатах своего труда.
Исходя из этого научного постулата, в экономической
литературе комплексно рассматриваются вопросы ана�
лиза распределения и использования прибыли компа�
ний с учетом особенностей формирования показателей
новых форм бухгалтерской отчетности. Представляет�
ся, что системное и комплексное изучение распредели�
тельных отношений в современных условиях, являясь
следующим этапом факторного анализа, позволяет те�
оретически правильно раскрыть сущность и определить
величину стоимостных показателей результатов дея�
тельности.

В настоящее время многие отечественные компании
имеют разные уровни рентабельности и степени дело�
вой активности и в некоторых случаях получают при�
быль, не характеризующую эффективность предприни�
мательской деятельности, которые порождают опреде�
ленные особенности как при формировании, так и при
распределении финансовых результатов. Разумеется,
что вопросы повышения экономических результатов
деятельности и удовлетворения потребностей предпри�
нимателей, собственников, акционеров, рабочих и ме�
неджеров на основе прибыли должны решаться систем�
но и рассматриваться в комплексе с интересами других
групп пользователей информации финансовой отчетно�
сти. Таким образом, в условиях рынка прибыль, явля�
ясь платой за риск предпринимательской деятельности
и денежным выражением результатов деловой активно�
сти компаний, наиболее полно отражает степень интен�
сификации и эффективности производства, уровень се�
бестоимости продаж, объем и качество продукции, ста�
новится важным объектом бухгалтерского учета и фи�
нансового анализа.

Несмотря на интенсивность научных исследований
и большое внимание, уделяемое в экономической лите�
ратуре проблемам учета и анализа финансового резуль�
тата, некоторые теоретические и практические вопро�
сы на сегодняшний день нуждаются в коренном изме�
нении, особенно в условиях перехода к национальным
и международным стандартам учета и отчетности. Осо�
бо отметим, что рыночная экономика требует внесения
корректив в традиционные и логические подходы к уче�
ту и анализу финансовых результатов компаний и
предъявляет новые требования к организации финан�
сового учета по методу "затраты�объем продаж�резуль�
тат".

Объективная необходимость создания целостной
системы бухгалтерского учета и рыночного финансо�
вого анализа, решения проблемы управления прибылью,
себестоимостью продажи, объемами производства и
реализации, разработки методики маржинального ана�
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лиза, использования маржинального дохода для опре�
деления рентабельности и результата деятельности по�
рождает потребность точного определения цели и за�
дачи учета финансовых результатов:

1) формирование полной и достоверной информа�
ции, необходимой для внутренних и внешних пользова�
телей финансовой отчетности;

2) обеспечение полезной информацией внутренних
и внешних пользователей финансовой отчетности для
выбора оптимального варианта решений стратегическо�
го и тактического характера;

3) определение отрицательных результатов деятель�
ности и выявление внутрихозяйственных резервов по�
вышения эффективности производства и укрепления
финансовой устойчивости.

Для решения этих задач необходима разработка
оригинальной методики учета финансовых результатов,
от состояния которой зависит возможность проведе�
ния факторного анализа прибыли. Такая формулиров�
ка, на наш взгляд, способствует более точному опреде�
лению цели, задачи, последовательности, этапов и тех�
нологии проведения анализа результатов деятельнос�
ти и деловой активности. В этих условиях основное со�
держание и значение анализа заключается в выявлении
резервов улучшения показателей финансовых резуль�
татов для укрепления и наращивания экономического
потенциала компаний. Основываясь на изложенной
идее, при определении значения и задач анализа финан�
совых результатов для оценки экономического потен�
циала, который состоит из имущественного и финансо�
вого положения компаний и характеризуется величи�
ной, составом и состоянием активов, можно с той или
иной степенью детализации очертить конкретные на�
правления научного исследования, классифицировать
количественные и качественные показатели, а также вы�
явить текущие и перспективные резервы повышения эф�
фективности производства.

О.В. Ефимова подчеркивает необходимость диффе�
ренцированного подхода к определению задач и целей
анализа финансовых результатов деятельности компа�
ний в условиях рыночной экономики [8]. По мнению, А.П.
Зудилина, "апробированные в развитых капиталистичес�
ких странах методики анализа финансовых результатов
традиционны, хорошо разработаны, в значительной сте�
пени унифицированы, стабильны по составу показателей
и в полной мере учитывают требования международных
стандартов бухгалтерского учета и отчетности" [9]. По
мнению И.М. Махмудова, Т.Ш. Зейналова, "большое ко�
личество показателей, характеризующих финансовое по�
ложение компаний, создает методические трудности их
системного рассмотрения, хотя многие из них достаточ�
но полно разработаны в международных стандартах и
стандартах экономически развитых стран" [15].
М.В.Мельник считает, что "такое положение, в основном,
можно объяснить наличием методологических, методи�
ческих и практических рекомендаций по организации
анализа финансовых результатов" [5].

ВЫВОДЫ
В международных и национальных стандартах уче�

та и отчетности, а также принципах, правилах и кон�
цептуальных основах установлены условия раскрытия
существенной и полезной информации, связанные с
определением ликвидности бухгалтерского баланса и
платежеспособности компаний. В основу этой системы
заложен принцип разделения затрат на постоянные и
переменные, использование маржинального дохода для
определения результатов деятельности и рентабельно�
сти капитала. Западные системы бухгалтерского учета
и анализа позволяют определить финансовые резуль�
таты методически разными, но сопоставимыми спосо�
бами. Представляется, что в этих условиях анализ каж�
дого слагаемого элемента общей прибыли и использо�
вание современных методов ее учета и прогнозирова�

ния имеет вполне прикладной характер, результаты ко�
торого служат основой для принятия управленческих
решений практического характера.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах важливе теоретичне та практич�

не значення мають дослідження сутності банківництва.
Зокрема, на нашу думку, поглибленого вивчення потре�
бують методологічні підходи до визначення сутності
понять "банк" і "банківська діяльність" з метою викори�
стання сучасних наукових розробок для забезпечення
стабільності банківської системи і подальшого зростан�
ня вітчизняної економіки в умовах ринкової трансфор�
мації, поглибленої міжнародної конкуренції та подо�
лання наслідків світової фінансової кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку теорії банківської діяль�

ності внесли класики економічної науки А. Сміт [19] та
Д. Рікардо [13—16].

Дослідженню теорії банківництва приділяють бага�
то уваги відомі вітчизняні науковці: І.В. Алєксєєв [2],
О.В. Васюренко [4], О.Д. Вовчак [5], В.І. Грушко [6], А.М.
Мороз [3], В.І. Міщенко [10], С.К. Реверчук [17] та інші.

Однак окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не по�
вністю, у тому числі, більш детального дослідження по�
требують питання, пов'язані з поглибленим вивченням сут�
ності понять "банк" і "банківська діяльність". Це і зумови�
ло вибір та підтверджує актуальність теми даної статті.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає у розгляді питань, які сто�

суються поглибленого вивченням сутності понять "банк"
і "банківська діяльність", а також у необхідності при�
вернення уваги науковців та практиків до поглибленого
теоретичного обгрунтування і розробки практичних ре�
комендацій з даної тематики з метою вдосконалення
сучасних підходів до підвищення ефективності резуль�
татів роботи вітчизняних комерційних банків.

ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ Є БАНКІВСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Предметом дослідження є теоретико�методологічні
та прикладні засади щодо поглибленого вивчення, ро�
зуміння та застосування сутності понять "банк" і "бан�
ківська діяльність" у сучасних умовах розвитку вітчиз�
няного банківництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні умови функціонування ринкової економі�

ки зумовлюють підвищену увагу до фінансово�кредит�
ної і, зокрема, до банківської системи та діяльності ко�
мерційних банків.

Сутність банківської діяльності та її характерні риси
визначає складний комплексний характер відносин, що
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виникають у сфері банківської діяльності, який обумов�
лює їх і фінансову, і господарську, і цивільну природу.
До банківської діяльності належать декілька видів ос�
новних операцій: залучення депозитів; кредитування;
здійснення розрахунків між клієнтами. Ці операції є
базовими й утворюють первинну сферу банківської
діяльності. Комерційні банки є особливою категорією
ділових підприємств — фінансових посередників. Вони
залучають капітали, заощадження населення, інші вільні
грошові кошти та надають їх у тимчасове користування
іншим користувачам, які потребують додаткового кап�
італу. Фінансові посередники виконують таким чином
важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи
суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіональ�
ного перерозподілу грошового капіталу. Банк є само�
стійним суб'єктом господарювання, юридичною осо�
бою, виробляє і реалізує продукт у формі специфічних
банківських послуг. Мета банківської діяльності — ком�
плексне, високоякісне обслуговування юридичних і
фізичних осіб, задоволення суспільних потреб у банкі�
вських продуктах та послугах [9, с. 15].

Поняття "банк" і "банківська діяльність" належать
до фундаментальних у економічній науці.

На нашу думку, правильним є висновок професора
О. Васюренка, який стверджує, що "у сучасних умовах
дати точне й однозначне визначення такого універсаль�
ного поняття, як "банк", — не менш складне завдання,
ніж визначити універсальне поняття "фінанси" [4, с. 13].

У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
зазначено: "Банківська діяльність — залучення у вкла�
ди грошових коштів фізичних і юридичних осіб та роз�
міщення зазначених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банкі�
вських рахунків фізичних і юридичних осіб" [1, с. 74].

В "Енциклопедії банківської справи України" зазна�
чено, що "українські банки переважно універсальні і по�
єднують кредитно�інвестиційну діяльність з наданням
клієнтам зростаючого спектра банківських послуг" [8,
с. 73].

У Законі України "Про банки і банківську діяльність"
поняття "банк" майже збігається з поняттям "банківсь�
ка діяльність". Це — юридична особа, яка має виключне
право на підставі ліцензії Національного банку Украї�
ни здійснювати певну сукупність операцій [1, с. 74]. Таке
визначення видається надто абстрактним і не розгля�
дає предмету діяльності банку.

У "Словнику сучасної економіки Макміллана" по�
яснено, що "банк — фінансовий посередник, який прий�
має кошти, як правило у вигляді депозитів, що видаються
на вимогу або при повідомленні за короткий строк, які
він використовує для надання кредитів у вигляді оверд�
рафтів, позик, або дисконту векселів, а також для інве�
стицій в інші, звичайно, фінансові активи (такі як рин�
кові цінні папери)" [18, с. 25]. У цьому визначенні банку
чітко підкреслено інвестиційну діяльність банку, яка за
європейською традицією обмежується фондовим рин�
ком.

Актуальними на даний час залишаються досліджен�
ня теорії банківської діяльності, здійснені класиками
економічної науки А. Смітом [19] та Д. Рікардо [13—16].

А. Сміт писав про банківську діяльність у праці "Дос�
лідження про природу і причини багатства народів" у
підрозділі "Відступи щодо депозитних банків і, зокре�
ма, Амстердамського банку", в якій заслуговують на
увагу такі міркування видатного економіста:

— "Так звані банківські гроші завжди вартують
більше, ніж така ж номінальна сума ходячої монети. Ти�
сяча гульденів грошима Амстердамського банку, на�
приклад, вартує більше, ніж тисяча гульденів амстер�
дамської ходячої монети. Різниця між ними називаєть�
ся банківським лажем, який в Амстердамі досягає заз�
вичай біля 5%" [19, c. 349];

— "Ці вклади в монеті або вклади, які банк зобов'я�
зувався виплачувати монетою, становили первинний

капітал банку або всю ту вартість, яка була представле�
на так званими банківськими грошима" [19, c. 351];

— "Плату, яка вилучається за зберігання вкладу,
можна вважати свого роду орендною платою за
складське приміщення" [19, c. 351].

Оригінальними є розуміння А. Смітом оплати за збе�
рігання в банку вкладів як орендної плати за складське
приміщення. Нині, коли набирає обертів діяльність по
зберіганню банківських металів (золото, срібло, плати�
на, паладій), це положення великого економіста привер�
тає до себе зацікавлену увагу фінансистів.

Заслуговують на увагу також думки А. Сміта щодо
походження банківських кредитних грошей. А. Сміт
твердив, що в період до 1609 р. велика кількість обріза�
ної і стертої іноземної монети, залученої зі всіх кінців
Європи обширною торгівлею Амстердама, зменшила
вартість його ходячої монети приблизно на 9 % порівня�
но з щойно начеканеною монетою, яка виходить із мо�
нетного двору. Як тільки така повноцінна монета появ�
ляється в обігу, її одразу ж перетворювали в злитки або
вивозили із країни, як це завжди буває при подібних
умовах. Купці, які мали більше, ніж достатньо ходячої
монети, не завжди могли добути потрібну кількість по�
вноцінних грошей, щоб оплатити свої перевідні векселі
і вартість таких векселів [19, с. 351].

Отже, зрозуміло, що А. Сміт чітко виокремлював по�
вноцінні і неповноцінні металеві гроші. Повноцінні гроші
— це такі гроші, номінальна вартість яких відповідає
вмісту в монеті грошового металу. "Обрізана і стерта"
монета — це неповноцінні гроші, вони породжували
низку проблем та незручностей для бізнесу. У цілях
ліквідації цих незручностей був заснований в 1609 р.
Банк з гарантією міста. Цей банк приймав як іноземну,
так і стерту монету країни за її дійсною внутрішньою
вартістю в повноцінних грошах країни за відрахуванням
лише суми, необхідної для покриття витрат по чеканці і
інші постійні витрати по управлінню.

На наш погляд, наукову цінність та методологічне
значення для дослідження проблеми грошей, кредиту і
банківської діяльності мають міркування відомого анг�
лійського економіста Д. Рікардо [13—16].

У своєму памфлеті "Висока ціна злитків — доказ зне�
цінення банкнот" (1811 р.) Д. Рікардо вважав, що "золо�
то і срібло мають притаманну їм вартість, яка не являєть�
ся довільною…" [14, с. 48]. У цій праці вартість дорогоц�
інних металів він визначав їх рідкістю, кількістю праці,
затраченої на їх добування, і вартістю капіталу, засто�
сованого у виробництві. Однак у своїй головній праці
"Засади політичної економії і оподаткування" (1817 р.)
вчений писав: "Загальне правило, яке регулює вартість
сировини і промислових товарів, застосовуване і до ме�
талів; їх вартість залежить… від всієї кількості праці,
необхідної для отримання металу і для доставки його
на ринок" [14, с. 78—79].

Цей фрагмент переконує в тому, що Рікардо розг�
лядав грошово�банківську систему з чітких позицій
теорії трудової вартості.

Д. Рікардо у праці "Досвід про систему формування
державних позик" наголошував, що покриття воєнних
видатків треба здійснювати не шляхом випуску ліквідних
активів, а головним чином за рахунок оподаткування ба�
гатіїв. Мотивація цієї пропозиції була такою: високі по�
датки на поміщиків і землевласників зменшать
схильність легкодумно ув'язуватися у дорогий "вартіс�
ний конфлікт" [15, с. 286].

У своїх памфлетах Д. Рікардо виступав пристрасним
і принциповим противником політики Англійського бан�
ку. Будучи акціонером цього банку, він піднімав свій го�
лос проти величезних прибутків банку: "Слід, мені ду�
мається, визнати, що війна, яка так важко лягає на плечі
майже всіх класів суспільства, супроводжувалась для
Англійського банку непоганими баришами, причому
доходи цієї корпорації зростали пропорційно зростан�
ню тяжб і труднощів всього суспільства" [16, с. 182]. Він
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пропонував уряду взяти у свої руки управління держав�
ними фінансами, звільнити Англійський банк від обо�
в'язків державного казначея і припинити хижацьке роз�
порядження суспільними ресурсами. При цьому емісій�
ну справу пропонував передати у руки комісарів, яких
призначав би парламент.

Д. Рікардо твердив, що "в звичайній банківській
практиці допускається дуже багато зловживань" [16, с.
199]. І тому він виступав за регламентацію банківської
діяльності.

Істотна різниця між банком і всіма іншими підприє�
мствами полягає в тому, що "банк ніколи не був би зас�
нований, якщо би він отримував прибуток тільки від ви�
користання власного капіталу; дійсна вигода від банку
отримується лише тоді, коли він пускає в хід чужий ка�
пітал. Другі підприємства нерідко отримують, навпаки,
величезний прибуток, витрачаючи тільки свій власний
капітал" [16, с. 225].

Отже, на думку відомого англійського вченого Д.
Рікардо збільшення прибутку власників банку збільшен�
ням його капіталу не являється ні необхідним, ні бажа�
ним. Таке збільшення "жодним чином не зміцнить і без�
пеку банку, оскільки від нього ні за яких умов не можна
вимагати більше ніж оплати банкнот і урядових і при�
ватних вкладів, оскільки самі ці статті становили завж�
ди всю сукупність його боргів" [16, с. 226].

Вчений переконував, що "все мистецтво банківсько�
го бізнесу полягає в умінні підтримувати можливо більш
обширний обіг за допомогою найменшої можливої суми
фондів, які зберігаються у формі готівки і злитків, які
не приносять прибутку" [16, с. 226].

Д. Рікардо наполегливо доводив, що "єдиною гаран�
тією власників проти зловживання довірою, яке вони на�
давали директорам", є подання власникам звіту про ста�
новище справ у банку [16, с. 227]. Адже не завжди спра�
вами банку керують люди, проти яких не існує і тіні
підозри. Вчений вважав, що публікація звітів про фінан�
сову діяльність банків є необхідністю не тільки як га�
рантія проти корупції в управлінні банком, а також і для
того, щоб дати власникам банківського капіталу впев�
неність, що бізнес банку ведеться вміло.

І насамкінець, Д. Рікардо демонстрував прагматич�
не мислення, коли писав, що "всі письменники безумов�
но визнають, що ніякі кримінальні покарання не можуть
помішати переплавці монети, якщо її вартість як злит�
ка стає вище вартості як монети" [13, с. 128].

Заслуговують на увагу визначення сутності банку,
які дали економісти Є. Бургіна, О. Васюренко та А. Оль�
шаний.

Є. Бургіна вважає, що "банк — особлива грошово�
кредитна установа, економічна інституція, яка діє на
фінансовому ринку, акумулює тимчасово вільні грошові
кошти і заощадження, надає кредити, здійснює грошові
розрахунки тощо [8, с. 45].

О. Васюренко пише, що банк — це фінансова уста�
нова, що спеціалізується на акумулюванні ресурсів і уп�
равлінні цими ресурсами шляхом здійснення розрахун�
кових, посередницьких, кредитних та інших фінансових
операцій [4, с. 14].

А. Ольшаний стверджує, що "банк — це кредитна
організація, яка має виняткове право здійснювати у су�
купності такі операції: залучати до вкладів грошові кош�
ти і відкривати банківські рахунки фізичних і юридич�
них осіб; розміщувати вказані кошти від свого імені і за
свій рахунок на умовах поворотності, платності і стро�
ковості" [12, с. 13].

Ми погоджуємось з думкою професора С. Реверчу�
ка, який вважає що ці вищеназвані три визначення сут�
ності банку є дуже подібними [17, с. 8].

По�перше, автори трактують банки як установу, що
виконує певний набір операцій або надає певні послуги.
Однак при операційному підході до розуміння суті бан�
ку можна скласти уяву про спектр банківської діяль�
ності, який може бути притаманним для інших фінан�

сових інститутів, але не можна досягнути єдиного ро�
зуміння і окреслення кола операцій, що відображають
суть банку.

По�друге, операційний підхід до тлумачення
змістовної суті банку привертає до юридичного розу�
міння поняття "банк". Це й призвело до того, що у світі
термін "банк" застосовують до різноманітних установ,
що надають позики, не завжди на основі отриманих де�
позитів і для найрізноманітніших цілей (наприклад,
банки розвитку, інвестиційні банки, іпотечні банки
тощо).

На нашу думку, правильним є висновок професора
Реверчука С.К., який, проаналізувавши думки багатьох
науковців стосовно визначення суті понятття "банк",
вважає за доцільне виокремити три наступні методо�
логічні підходи [17, с. 9—11].

Першим методологічним підходом до розуміння суті
банку можна вважати твердження С. Меньшікова, який
пише, що "під банком у строгому смислі слова розумі�
ється фірма або установа, яка, поряд із власним капіта�
лом, залучає зовнішній капітал шляхом прийняття гро�
шових депозитів (вкладів) і отримує доходи шляхом на�
дання грошей у позику, в кредит під проценти. Це —
основна відмінна ознака банку" [11, с. 275].

Другим методологічним підходом до розуміння суті
банку є розгляд банку як підприємства або фірми. Най�
частіше тлумачення банку як підприємства зустрічаєть�
ся у німецькій економічній літературі. Гюнтер Асхаурер
твердить, що банк — це кредитна установа, яка здійснює
банківські операції на комерційній основі. До переліку
банківських операцій він включає практично всі тра�
диційні операції: операції з приймання вкладів; кредитні
операції; банківські операції з обліку векселів; операції
з цінними паперами; інвестциійні операції; операції по
гарантіях; здійснення безготівкових розрахунків та
інкасових операцій [7, с. 28]. На його думку, якщо уста�
нова здійснює хоча б одну із вище перелічених операцій
комерційним способом, то вона вже є банком.

За німецькою традицією сучасний банк — це не
тільки установа — акумулятор вільних грошей, не тільки
офіс, де можна позичити гроші, не тільки посередник
на грошовому та інвестиційному ринку, а передусім фаб�
рика, яка виготовляє кредити та інвестиції [17, с.10—
12].

Дійсно, банк — це суб'єкт, який наділений економі�
чною і юридичною самостійністю, його капітал обслу�
говує процес виробництва й обігу, а операції здійсню�
ються з урахуванням особистої відповідальності банкі�
вських працівників, банківській діяльності властивий
ризик. З цього погляду банк не відрізняється від інших
(промислових, торговельних, будівельних) підприємств.
Однак, банк — це не промислова фабрика, торговель�
ний магазин чи будівельна організація.

По�перше, на відміну від промислового підприєм�
ства діяльність банку зосереджена у сфері обігу, а не у
сфері виробництва і тому — банк швидше продавець і
покупець, аніж виробник.

По�друге, продукт банку відрізняється від про�
дукту промислового підприємства тим, що банк ви�
робляє або особливий товар — гроші (перший рівень
банківської системи), або кредитні, інвестиційні та
інші продукти (переважно другий рівень банківської
системи).

По�третє, якщо банк працює в основному на чужих
грошах, то промислове підприємство здійснює свою
діяльність на власних ресурсах. Окрім того, банк по�
рівняно з промисловим підприємством не тільки випус�
кає акції і корпоративні облігації, але й здійснює опе�
рації по обліку та зберіганню цінних паперів інших емі�
тентів.

По�четверте, в банку, на відміну від промислового
чи торгового підприємства, працюють переважно служ�
бовці, зайняті розумовою працею, а не робітники, які
зайняті фізичною працею.
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По�п'яте, банк більше схожий не на промисло�
во�виробниче підприємство, а на торговельно�посе�
редницьке підприємство. Адже банк купує грошові
ресурси і продає їх, має своїх продавців і покупців,
має свої склади, комори і товарні запаси. Обсяги
прибутків банку, як і торгового підприємства, в
значній мірі залежать від обіговості його ресурсів.
Водночас торгове підприємтво, як і банк, у більшості
працює на позичених капіталах. Очевидно й те, що в
торгівлі власність на товар переходить від продавця
до покупця, а в банківництві цього немає. Отож, ро�
зуміння банку як підприємства є досить умовним,
однак воно має право на існування, оскільки праця у
банківській сфері є не тільки продуктивною, але й
має важливі ознаки виробничої діяльності (банківсь�
кий капітал, техніка, транспорт, будинки, фахові
знання, засоби комунікації, система безпеки, внут�
рішня і зовнішня інформація, підприємницький хист
тощо).

За третім методологічним підходом банки розгля�
даються як фінансові посередники.

Банки як фінансові посередники забезпечують пе�
редусім перерозподіл (розміщення) тимчасово вільних
грошових ресурсів та спрямування їх до суб'єктів рин�
ку з метою задоволення інвестиційних та споживчих
потреб розширеного відтворення економіки. Через
фінансове посередництво банки реалізують надання
суб'єктам ринкової економіки інвестиційних і спожив�
чих кредитів.

За сутністю основних операцій комерційні банки
можна класифікувати на: універсальні, що виконують
усі базові операції на грошовому ринку та спеціалізо�
вані, що виконують лише частину базових операцій на
грошовому ринку, визначених чинним законодавством
України [2]. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" банки в Україні можуть
функціонувати як універсальні чи спеціалізовані, зок�
рема ощадні, інвестиційні, іпотечні [1].

Банк слід розглядати як підприємство особливого
виду. Тобто, якщо в діяльності звичайного підприємства
гроші виконують роль засобу платежу, то в банківській
діяльності самі гроші виконують роль товару.

У сучасній теорії банківської справи, як правило, за�
стосовується поділ банківських операцій на три групи
[9, с.10]:

1) активні операції — спрямовані на використання
ресурсів банку (наприклад, надання кредитів, здійснен�
ня лізингових операцій);

2) пасивні операції — спрямовані на залучення
коштів. Власний капітал банку, наявний під час його
утворення, становить незначну частину його ре�
сурсів. Головна частина — депозити клієнтів. Депо�
зити поділяються на поточні (гроші видаються на
вимогу вкладника у будь�який час) і строкові (гроші
можуть бути зняті з рахунків лише через установле�
ний строк);

3) комісійні  операції  — це посередницька
діяльність банку: обслуговування платежів клієнтів,
отримання грошей за борговими зобов'язаннями (век�
селями, чеками), за дорученням своїх клієнтів, інка�
сація, зберігання валютних цінностей та цінних па�
перів тощо.

ВИСНОВКИ
Сутність банківської діяльності та її характерні риси

визначає складний комплексний характер відносин, що
виникають у сфері банківництва. До банківської діяль�
ності належать декілька видів основних операцій: залу�
чення депозитів; кредитування; здійснення розрахунків
між клієнтами. Ці операції є базовими й утворюють пер�
винну сферу банківської діяльності.

Банк є самостійним суб'єктом господарювання,
юридичною особою, який виробляє і реалізує продукт
у формі специфічних банківських послуг. Мета банк�

івської діяльності — комплексне, високоякісне обслу�
говування юридичних і фізичних осіб, задоволення
суспільних потреб у банківських продуктах та послу�
гах.

На сучасному етапі розвитку банківської ситеми Ук�
раїни для науковців та практиків залишаються перспек�
тивними і актуальними дослідження та використання су�
часних методологічних підходів до визначення суті по�
нять "банк" і "банківська діяльність" з метою забезпе�
чення стабільності банківської системи і зростання
вітчизняної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до ринкової економіки логічно оз�

наменував появу великої кількості підприємств приват�
ної форми власності. У нашій державі функціонує близь�
ко шестидесяти чотирьох тисяч торговельних під�
приємств, зокрема в Хмельницькій області їх майже дві
тисячі. На них зайнято близько двох мільйонів праців�
ників на загальнодержавному рівні і вісімнадцять тисяч
осіб в Хмельницькій області. Обсяг реалізованої про�
дукції за 2012 рік склав 1115224,5 млнг рн. в країні,
15543,6 млн грн. — в Хмельницькій області, що складає
майже півтора процента в структурі торгівлі на держав�
ному рівні.

Поява значної кількості підприємств, які займа�
ються одним видом діяльності, зумовлює жорстку
конкуренцію між ними. Підприємства проводять
аналіз результатів своєї діяльності і моніторинг ре�
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зультатів діяльності своїх конкурентів, визначаючи
сильні та слабкі сторони власної роботи. Інформація,
отримана в результаті проведеного аналізу, повинна
максимально точно відображати реальний фінансово�
господарський стан підприємства для можливості її
використання в управлінні підприємством.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Систематизований аналіз звітності виник у ХІХ
столітті. У формуванні зарубіжних направлень аналізу
фінансової звітності виділяють школи: емпіричних праг�
матиків — займалась формуванням набору показників,
необхідних для аналізу діяльності; школа мультиварі�
антних аналітиків побудувала систему показників, які
характеризують фінансово�господарську діяльність;
школа учасників фондового ринку вивчала можливість
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використання звітності для прогнозування ефектив�
ності інвестування.

У працях "Калькуляція і статистика в господарстві
споживчих товариств" (1919 р.), "Бухгалтерія і баланс"
(1925 р.) Іогана Шера було обгрунтовано залежність ба�
лансу від результатів діяльності підприємства. У дослі�
дженнях Пауля Гернстнера "Аналіз балансу" (1926 р.)
та "Цікаві випадки бухгалтерської практики" (1926 р.)
було сформовано п'ять правил для оцінки пасиву та ак�
тиву балансу, і одне для оцінки зв'язку між ними.

У Радянському Союзі склались два основні підходи
до розуміння фінансового аналізу: аналіз охоплював всі
розділи аналітичної роботи (В. В. Ковальов); обмежено
сферу фінансового аналізу лише проведенням аналізу
фінансової звітності (О.В. Єфримова, А.Д. Шеремет,
Є.В. Негашев, Р.С. Сайфулін).

У праці "Аналіз балансу" (1920 р.) П.Н. Худякова по�
яснено сутність бухгалтерського балансу і виділено ме�
тоди його аналізу. У праці А.Я. Усачова "Економічний
аналіз балансу" (1926 р.) розглядались питання аналізу
промислового виробництва.

Основи проведення аналізу діяльності показників
сформовано в праці Д. П. Андріанова "Аналіз госпо�
дарської діяльності торговельного підприємства" (1939
р). Підсумок розробок в області аналізу діяльності
підприємств містився в праці С. К. Татура "Аналіз гос�
подарської діяльності промислових підприємств" (1940
р.).

Вагомий вклад у теорію аналізу господарської діяль�
ності внесли і українські вчені�економісти: І. Я. Франко
обгрунтував використання в аналізі рядів динаміки, ста�
тистичних методів і методу групування; професор Г. Т.
Лещенко одним з перших в Україні написав підручних з
аналізу господарської діяльності підприємств.

Сьогодні питання вивчення і аналізу звітності досл�
іждують А. О. Азарова, П. Я. Попович, Н. В. Тарасенко
та інші вчені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Існує декілька десятків методик здійснення аналі�

зу показників діяльності підприємств, проте їх
складність полягає у неоднозначному трактуванні от�
риманих результатів, а інтерпретація залежить від ряду
факторів: загальної економічної ситуації в країні, сфе�
ри діяльності, особливостей роботи підприємства
тощо.

Більшість методів проведення аналізу діяльності
складні в обрахунках і тривалі у часі, що ускладнює ро�
боту аналітика. Деякі методи дозволяють оцінити не за�
гальний стан фінансово�господарської діяльності а
лише її окремі сторони.

Постає необхідність у виборі такого методу аналі�
зу, який буде оптимальним у часі , не буде обтяжений
зайвими розрахунками, надаватиме обгрунтовані вис�
новки про діяльність підприємства за визначений пері�
од, давати можливість прогнозувати фінансовий стан.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інформацію для проведення аналізу діяльності от�

римують з даних бухгалтерського обліку, який фіксує
всі операції, здійснені підприємством з початку його
діяльності і до ліквідації. За інформаційну базу аналізу
беруться дані фінансової звітності.

Фінансова звітність — це бухгалтерська
звітність, яка містить інформацію про фінансо�
вий стан, результати діяльності і рух грошових
коштів підприємства за певний звітний період [1].
З 1999 року складання фінансової звітності ре�
гулюється Законом України "Про бухгалтерсь�
кий облік і фінансову звітність". Він визначає На�
ціональні стандарти бухгалтерського обліку як
нормативно�правові акти, що визначають прин�
ципи та методи ведення фінансової звітності, що
не суперечать міжнародним стандартам.

У 2007 році Кабінетом Міністрів України було зат�
верджено стратегію застосування міжнародних стан�
дартів фінансової звітності, зокрема з 2010 року обов'яз�
кове складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами підприємствами — емітентами, цінні папе�
ри яких перебувають на фондовому ринку. У 2011 році
Верховна Рада України прийняла зміни до закону "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
відповідно до якого такі підприємства мають складати
фінансову звітність за міжнародними стандартами:

— публічні акціонерні товариства, банки, страхові
компанії — в 1 січня 2012 року;

— підприємства, які надають фінансові послуги,
окрім страхування та пенсійного забезпечення, — з 1
січня 2013 року;

— кредитні спілки — з 1 січня 2014 року;
— підприємства, які здійснюють допоміжну діяльність

у сферах фінансових послуг і страхування, а також
діяльність з управління активами, — з 1 січня 2014 року.

За національними стандартами фінансової звітності
підприємства складають п'ять форм фінансових звітів
(рис. 1).

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає його активи, зобов'язання і власний ка�
пітал на певну дату [2]. Зміст, форма і порядок розк�
риття статей балансу регулюється Положенням (стан�
дартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи,
витрати і фінансові результати діяльності підприємства
[2]. Складання звіту про фінансові результати регу�
люється Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відобра�
жає надходження і видаток грошових коштів у резуль�
таті діяльності підприємства у звітному періоді [2].
Мета, порядок складання і розкриття статей даного
звіту регулюється Положенням (стандартом) бухгал�
терського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає
зміни у складі власного капіталу підприємства протя�
гом звітного періоду [2]. Складання даного звіту регу�
люється Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 5 "Звіт про власний капітал".

Примітки до фінансових звітів — сукупність показ�
ників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрун�
тованість статей фінансових звітів, а також інформація,
розкриття якої передбачено відповідними положення�
ми (стандартами) [2]. Порядок розкриття інформації у
примітках до фінансових звітів регулюється Положен�
ням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлен�
ня помилок і зміни у фінансових звітах".

Основними відмінностями між складанням звітності
за національними і міжнародними стандартами є [4]:

— обрахування певних статей звітів: визнання до�
даткових активів і зобов'язань; невизнання певних ак�
тивів і зобов'язань, які враховувались за національни�
ми стандартами; перекласифікація деяких статей;

— зміна складу фінансової звітності (рис. 2);
— звітна дата (дата для фінансової звітності за

міжнародними стандартами перестає бути фіксованою);
— грошовий вимірник (нова звітність може склада�

тись як в грошовій одиниці України, так і в будь�якій
іншій валюті);
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Рис. 1. Форми фінансової звітності
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— подання додаткової інформації (підприєм�
ства мають подавати фінансовий огляд: пояснен�
ня основних характеристики фінансових резуль�
татів та фінансового стану підприємства, ситуації
невизначеності.

Передбачається, що застосування міжнарод�
них стандартів забезпечить підвищення інвестиц�
ійної привабливості національної економіки, сти�
мулювання надходження іноземних інвестицій,
посилить захист прав власності та інтересів акці�
онерів, інвесторів і кредиторів.

Проте перехід лише частини українських
підприємств на міжнародні стандарти складання
звітності не враховує таку характеристику
звітності, як порівнянність.

Міжнародна практика розробила значну
кількість методів аналізу фінансової звітності, які
дозволяють проводити аналіз показників
звітності. Основними базовими системами аналі�
зу звітності є такі [6, с. 38]:

1) читання звітності — вивчення показників
фінансових звітів для визначення майнового ста�
ну підприємства, інвестицій, джерел фінансуван�
ня власного капіталу;

2) горизонтальний аналіз — визначення абсолютних
і відносних змін величин показників фінансової звітності
підприємства;

3) вертикальний аналіз — визначення питомої ваги
окремих статей у загальному підсумку балансу;

4) трендовий аналіз — порівняння кожної позиції
звітності з рядом попередніх періодів та визначення тен�
денції динаміки показників;

5) розрахунок фінансових коефіцієнтів — вивчення
рівня і динаміки відносних показників фінансового ста�
ну, які розраховуються як відношення величин показ�
ників звітності, порівнюючи їх з базовими даними;

6) порівняльний аналіз — аналіз зведених показ�
ників звітності за окремими показниками підприємства
та його філій; міжгосподарський аналіз показників
фірми порівняно з показниками конкурентів;

7. Факторний аналіз — виявлення причин зміни
фінансових показників, визначення впливу факторів на
зміну показника, який аналізують.

У фінансовому аналізі використовують моделі, які
дають змогу виявити структуру основних та опосеред�
кованих фінансових показників та взаємозв'язків між
ними. [9, с. 78] (рис. 3).

Виділяють формалізовані і неформалізовані мето�
ди фінансового аналізу (табл. 1). Неформалізовані бу�
дуються на логічних аналітичних процедурах, їх вважа�
ють суб'єктивними, через вагоме значення у їх викори�
станні досвіду, інтуїції, рівня підготовки аналітика. Фор�
малізовані методи аналізу передба�
чають визначення аналітичних за�
лежностей [10, с. 86].

Дані методи використовують у
комплексі. Вибір набору методів
здійснення аналізу залежить від ме�
ти його проведення.

На основі здійснених нами дослі�
джень аналізу літератури, найефек�
тивнішим для здійснення оцінки
діяльності підприємства, на нашу дум�
ку, є експрес�аналіз. Його метою є
наочна, проста за виконанням оцінка
фінансового добробуту і динаміки
розвитку підприємства, яка займає
короткий проміжок часу [8, с. 65].

Методика експрес�аналізу звіт�
ності передбачає аналіз ресурсів і їх
структури, результатів господарю�
вання, ефективного використання
власних і залучених коштів. Такий
аналіз полягає у визначенні невели�

кої кількості істотних, але не важких в обчисленні по�
казників і дослідження їх динаміки.

Аналіз проводиться в три етапи: підготовчий; попе�
редній огляд звітності; аналіз звітності. Інформаційною
базою для аналізу в основному виступають дані балан�
су підприємства [5, с. 89].

Перший етап полягає в перевірці готовності до чи�
тання балансу. Для цього проводиться арифметична пе�
ревірка за формальними ознаками і по суті. На даному
етапі перевіряють правильність заповнення граф, на�
явність всіх необхідних реквізитів, підписи відповідаль�
них осіб, наявність всіх необхідних форм і додатків, пе�
ревірка підсумків балансу і всіх проміжних підсумків.

На другому етапі ознайомлюються з поясненням до
балансу, оцінюють тенденції основних показників діяль�
ності, зміни майнового і фінансового стану підприємства.

Третій етап є основним в проведенні експрес�аналі�
зу. Це безпосередній аналіз балансу і інших форм
звітності. На цьому етапі здійснюється розрахунок ко�
ефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан
підприємства.

Усі показники, які характеризують фінансово�гос�
подарську діяльність поділяють на дві групи [7, c. 55]:

1) показники оцінки стану і динаміки економічного
потенціалу підприємства;

2) показники оцінки результативності фінансового�
господарської діяльності підприємства.

Для кожної групи розраховують певні коефіцієнти
(табл. 2).

Форми фінансової звітності за 
Національними стандартами 

Форми фінансової звітності за 
Міжнародними стандартами 

Звіт про рух грошових коштів 

Баланс 

Звіт про фінансові результати 

Звіт про власний капітал 

Примітки до річної фінансової 
звітності 

Примітки до звітності 

Звіт про зміни у власному 
капіталі 

Звіт про рух грошових коштів за 
період 

Звіт про сукупні прибутки та 
збитки за період 

Звіт про фінансовий стан на 
кінець періоду 

Рис. 2. Склад фінансової звітності за національними і
міжнародними стандартами

Рис. 3. Характеристика основних моделей фінансового аналізу

Моделі  
фінансового аналізу 

Дискрептивні  
(описового характеру) 

Предикативні  
(прогнозного характеру) 

Нормативні (порівняння 
фактичних результатів з 

нормативами) 

Горизонтальний  і 
вертикальний аналіз 
звітності; система 

аналітичних показників; 
аналітичні пояснення до 

звітності  

Розрахунок точки 
критичного обсягу 
продаж; побудова 

прогнозних фінансових 
звітів; динамічний аналіз; 

регресійні і моделі 
ситуаційного аналізу 

Визначення нормативів 
по кожній статті витрат  і 
розрахунок відхилень 

показників 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201362

Таблиця 1. Характеристика неформалізованих і формалізованих методів аналізу
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Експрес�аналіз показників здійснюється в динаміці,
розраховуються і визначаються темпи зміни всіх показ�
ників. Дані значення аналізуються також і при прове�
денні більш змістовного аналізу фінансового стану .

 При аналізі зазвичай використовують послідовність
взаємопов'язаних і не складних, по структурі та
кількості показників, таблиць (табл. 3).

Результати проведеного аналізу оформляють по�
різному: у формі послідовності показників, текстового
звіту або системи таблиць.

Бюджетні установи і організації при аналізі фінан�
сово�господарської діяльності використовують наказ

№ Назва таблиці Показники, які містить таблиця 
1. 
  

Господарські засоби 
підприємства та їх 
структура 

Величина господарських засобів 

Основні засоби 
Нематеріальні активи 

Оборотні засоби 
Власні оборотні засоби 

2.  Основні засоби 
підприємства та їх 
структура 

Вартість основних фондів 
Частка орендованих основних засобів 
Коефіцієнт зносу 
Коефіцієнт оновлення 

3.  Структура і динаміка 
оборотних засобів 

Підсумок розділу ІІ і ІІІ балансу 
Величина власних оборотних засобів 
Частка власних оборотних засобів в 
покритті товарних запасів 

4.  Результати фінансово-
господарської 
діяльності 
підприємства 

Прибуток 
Рентабельність 
Рівень витрат обертання 
Фондовіддача 
Показник оборотності 

5.  Ефективність 
використання 
фінансових ресурсів 

Загальна кількість фінансових ресурсів 
Кількість власних ресурсів 

Кількість залучених ресурсів 
Рентабельність авансованого капіталу 
Рентабельність власного капіталу 

Таблиця 3. Система таблиць, які містять інформацію
про підприємство

Таблиця 2. Показники фінансово,господарської діяльності підприємства

Група 1. 
Показники стану і динаміки економічного 

потенціалу 

Група 2. 
Показники оцінки результативності 
фінансово-господарської діяльності 

1. Оцінка майнового стану: 
- сума господарських засобів у 
розпорядженні підприємства (підсумок 
балансу); 
- вартість основних засобів; 
- коефіцієнт зносу основних засобів (знос 
основних засобів/вартість основних засобів). 

1. Оцінка прибутковості: 
- сума прибутку (зі Звіту про фінансові 
результати); 
- рентабельність продажу продукції 
(прибуток від реалізації / затрати на 
закупівлю продукції).  

2. Оцінка фінансового стану: 
- власні засоби підприємства (власний 
капітал + довгострокові зобов’язання – 
основні засоби – інші необоротні активи); 
- коефіцієнт співвідношення залучених і 
власних коштів ( залучений капітал / власний 
капітал); 
- коефіцієнт покриття (поточні активи / 
поточні зобов’язання).  

2. Оцінка динамічності: 
- темпи зростання виручки від реалізації (зі 
Звіту про фінансові результати); 
- темпи зростання прибутку (зі Звіту про 
фінансові результати). 

3. Наявність в балансі «хворих» статей: 
- збитків; 
- кредитів і позик, які вчасно не погашені.  

3. Оцінка ефективності використання 
економічного потенціалу: 
- визначення рентабельності активів 
(балансовий прибуток / середній власний 
капітал).  

 4. Оцінка ринкової та інвестиційної 
активності: 
 - цінність акції (ринкова ціна акції / дохід від 
неї); 
- рентабельність акції (дивіденди по акції / 
ринкова ціна акції). 

Міністерства Фінансів України "Про
затвердження методики аналізу фінан�
сово�господарської діяльності підпри�
ємств державного сектора економіки"
від 14.02.2006 року №170. Цей наказ
визначає основні складові фінансового
аналізу діяльності підприємства:

— горизонтальний фінансовий
аналіз;

— вертикальний фінансовий аналіз;
— порівняльний фінансовий аналіз;
— аналіз фінансових коефіцієнтів

(платоспроможності, оцінки оборот�
ності активів, фінансової стабільності
підприємства тощо).

Усі інші підприємства, установи і
організації при аналізі діяльності можуть
використовувати ті методи, які вони вва�
жають доцільними в своїй галузі.

ВИСНОВКИ
Вибір певного методу проведення

аналізу діяльності підприємства зале�
жить від мети його проведення. У ре�
зультаті проведення дослідження зап�
ропоновано найбільш ефективну, на
думку дослідників, методику проведен�
ня аналізу діяльності підприємства —
експрес�аналіз. Переваги методу: дає
комплексну оцінку результатів діяль�
ності; займає короткий проміжок часу;
не обтяжений розрахунками; дає мож�
ливість розрахувати прогнозні показни�

ки. Підходить торговельним підприємствам різних
форм власності. Адаптований для проведення як на
підприємствах, що складають звітність за національ�
ними, так і міжнародними стандартами.

Перспективи подальшого дослідження з проблеми:
Процес стандартизації фінансової звітності і Україна.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Універсальним і загальним трендом прогресивних чи

регресивних змін в економічному розвитку є циклічність.
Процес її розгортання супроводжується варіаціями еко�
номічної кон'юнктури, що мають хвилеподібний періодич�
ний характер. Разом з тим, моменти початку економічних
циклів для окремих економік можуть не збігатися, а пері�
од тривалості значно відрізнятись. Це істотно ускладнює
детермінацію факторів, що є рушіями структурних зру�
шень та сприяють поглибленню економічної відстані між
країнами. Тому визначення поточної фази довгої хвилі в
світовій економіці шляхом аналізу ретроспективи цикліч�
ного розвитку, а також виокремлення ядра наступних
циклів постає досить актуальним завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Циклічність економічного розвитку та її детермінан�

ти є предметом дослідження багатьох учених. Теоретико�
методологічний базис дослідження циклічного розвитку
економіки формують праці М. Кондратьєва, С. Кузнеця,
К. Маркса, У. Мітчелла, Е. Тоффлера, Дж. Форрестера,
Й. Шумпетера тощо. Разом з тим, наукова думка щодо цик�
лічності економічного розвитку потребує узагальнення та
виокремлення тих детермінант, які забезпечать структурні
трансформації в довгостроковій перспективі.

Метою дослідження є виокремлення інноваційних
детермінант циклічного розвитку економіки та визна�
чення основних інструментів формування інноваційно�
го потенціалу в довгостроковій перспективі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трактування терміну "економічний цикл" зустрі�
чається у багатьох працях зарубіжних та вітчизняних
науковців. В економічному словнику поняття "цикл"
визначається як сукупність процесів, робіт, операцій, які
утворюють закінчену кругову послідовність [1, с. 423].

Одним з перших "економічний цикл" як термін роз�
глянув У. Мітчелл, вважаючи, що це коливання сукуп�
ної економічної діяльності [2]. Також зустрічаються
такі визначення, як:

— це рух виробництва від однієї кризи до наступної
[3, с. 469];
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— це послідовні підйоми і спади рівнів економічної
активності впродовж декількох років, що мають одні й
ті самі фази, які різними дослідниками називаються по�
різному [4, с. 154];

— це наслідок шокових ситуацій і порушення рівно�
ваги, що вражають економіку в різні періоди, які мають
наслідки в часі [5, с. 580].

На сучасному етапі розвитку наукової думки, "еко�
номічний цикл" розглядають як складову частину еко�
номічного процесу, яка повторюється з певною періо�
дичністю. При цьому економічний розвиток у загально�
му розумінні трактують як позитивні зміни структури
виробництва та споживання, що оцінюються за допо�
могою аналізу абсолютних або відносних значень мак�
роекономічних показників [1, с. 309].

Аналіз циклічної динаміки економічного розвитку
одним з перших здійснив К. Маркс. Він виокремив чо�
тири фази економічного циклу, такі як:

— криза, впродовж якої реальний випуск продукції
доходить до мінімального значення на цьому етапі роз�
витку;

— депресія, за якої спостерігається зниження ре�
альних обсягів виробництва;

— пожвавлення, що характеризується зростанням
валового національного продукту;

— піднесення, за якого реальний випуск продукції до�
сягає максимального значення на цьому етапі розвитку.

Розбіжності у поглядах щодо причин трансформації
економічних циклів зумовлені природою детермінант,
що покладались у їхню основу різними вченими. Зокре�
ма, зміни в обсягах та об'єктах інвестування як основ�
ний фактор циклічності розглядали К. Кассель, Дж.
Кейнс, Д. Робертсон, М. Туган�Барановський, Й. Шум�
петер. Вплив ендогенних чинників окремих груп країн
досліджували А. Афталіон, К. Віксель, Дж. Кларк,
М. Кондратьєв, А. Пігу, а екзогенних — Р. Харрод,
А. Шпітгоф. Разом з тим, деякі вчені, такі як Л. Клейн,
П. Самуельсон, Я. Тінберген, Р. Фріш, Дж. Хікс, покла�
дали в основу циклічності взаємозв'язки економічних
змінних [6, с. 95—96]. У підсумку сьогодні нараховують
майже 200 теорій циклічного розвитку, з яких найвідо�
мішими є економічні цикли, виокремлені за тривалістю,
так, як:
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— короткострокові (цикли Дж. Кітчина, тривалістю
2—3 роки, цикли В. Мітчелла тривалістю 3—3,5 років);

— середньострокові (промислові цикли К. Жюгля�
ра — 7—12 років, К. Маркса — 10—14 років, С. Кузнеця
— 15—20 років);

— довгострокові (довгі хвилі М. Кондратьєва — 50—
60 років, цикли Дж. Форрестера — 200 років, Е. Тоф�
флер — 1000—2000 років).

Найбільш глибока розробка теорії економічних
циклів пов'язана, у першу чергу, з працями М. Кондрать�
єва. Він висунув гіпотезу про механізм довгих хвиль в
економіці або "великих циклів кон'юнктури", які пов'я�
зані не лише з динамікою цін, але і з процесом накопи�
чення капіталу, темпами зростання виробництва і дина�
мікою інновацій, з постійною еволюцією національного
господарства. Рух "довгих хвиль" відбувається за на�
ступним принципом. Перед початком великого циклу
накопичується достатня кількість вільних коштів, відбу�
вається зростання банківських резервів, що дозволяє
кредиторам знижувати процентну ставку. Відсоток за
довгостроковими вкладами низький. Протягом поперед�
нього періоду депресії накопичилася значна кількість
технічних новинок (винаходів). За наявності цих умов у
період пожвавлення починає зростати інвестування ка�
піталу у великі споруди, що викликає серйозні зміни в
умовах виробництва. Створюються технічні можливості
для отримання прибутку. При цьому виробництво стає
рентабельним та настає фаза піднесення великого цик�
лу економічної кон'юнктури.

Такий хвилеподібний розвиток економік був вияв�
лений М. Кондратьєвим для капіталістичних країн
(Англії, Франції, Німеччини, США) на основі статистич�
них даних майже за півтора століття (кін. ХVІІІ — поч.
ХХ ст.). Він виокремив 3 цикли економічного розвитку
тривалістю 48—55 років [7, с. 398]. Базис дослідження
формували дані щодо динаміки цін, заробітної плати,
відсотка на капітал, зовнішньоторговельного обігу, ви�
робництво основних видів промислової продукції тощо.

Якщо матеріальною основою малих економічних
циклів є масове оновлення товарів тривалого користу�
вання, середніх — масове оновлення основного капі�
талу, циклів Кузнеця — масове оновлення житла і ви�
робничих споруд, то "великі цикли кон'юнктури" зу�
мовлені кардинальними змінами технологічного спо�
собу виробництва. Відтак, перехід від сільськогоспо�
дарського виробництва до індустріального суспільства
став можливим завдяки поширенню електроенергії та
системному управлінню економічними процесами.
Отже, детермінантами довгих економічних циклів на�
прикінці ХVІІІ ст. — початку ХХ ст. були наступні
фактори (рис. 1).

Саме завдяки вказаним детермінантам відбулась
структурна трансформація економічної системи, у якій
на новий рівень розвитку вийшов вторинний сектор, а
саме гірничодобувна та переробна промисловості, бу�
дівництво. Це сприяло зростанню зайнятості, продук�
тивності праці та загальних обсягів виробництва зазна�
чених галузей господарювання.

Укінці ХVІІІ ст. — на початку ХІХ ст. відбулась про�
мислова революція, яка внесла зміни не лише у промис�
ловість (механізація виробництва), але й у соціальну та
інтелектуальну сфери. При цьому вплив на інтелектуаль�

ну сферу в ту епоху характеризується як фунда�
ментальний, оскільки він забезпечив зміни у інших
суспільних сферах (комерційній, фінансовій,
сільськогосподарській, політичні тощо) та стиму�
лював подальші трансформації [8, с. 207]. Було
здійснено значну кількість великих інновацій, в
основу яких покладено експериментальний метод,
або "метод спроб та помилок". З цього періоду на�
уковим підходам до обгрунтування та здійснення
економічних процесів починають приділяти більше
уваги. Теорія циклічного розвитку знайшла своє
продовження в подальших працях науковців. Най�

поширенішими теоріями є наступні.
Класична економічна наука запропонувала концеп�

цію трьох факторів виробництва — землі, праці та кап�
італу. Автором такої теорії вважають Ж.Б. Сея. На його
думку, обсяг загального виробництва визначається
кількістю факторів виробництва, що використовують�
ся. Доступні ж на певному етапі суспільного розвитку
ресурси обмежують верхню межу його економічних
досягнень (піднесення).

Неокласики виокремили четверту детермінанту, відо�
му як фактор підприємницьких здібностей, тобто зусил�
ля та майстерність, об'єднані для спільного використан�
ня трьох класичних факторів. Інша назва цього фактора
— технологія, інновація. Їх розробка та поширення зу�
мовлюють технологічні зміни, що і є головним джерелом
циклічного розвитку економік. Володіння базовими інно�
ваціями пояснює відмінності в рівнях економічного роз�
витку країн, що розвиваються, та розвинених країн.
Відповідність технологій потребам сучасного споживчо�
го та виробничого попиту забезпечує перехід до стадій
пожвавлення та піднесення. На понижувальних етапах
циклу передбачено переорієнтацію інвестиційних ре�
сурсів з традиційних суспільних сфер виробництва у фун�
даментальні та прикладні дослідження. Прибутковість
даних сфер має пролонгований ефект, що зумовлює три�
валість кризових та стагнаційних процесів як на макро�
економічному, так і на мегаекономічному рівнях.

Теорія перенасичення в капітальному секторі зап�
ропонована Д. Форрестером. Капітальний сектор, що
виробляє засоби виробництва, забезпечує машинами та
обладнанням не тільки галузі, які випускають споживчі
товари, а й самого себе. Зростання споживання викли�
кає ще більш швидке зростання попиту на засоби вироб�
ництва, тобто між двома галузями діє акселератор. Ве�
личина цього акселератора в реальному житті набагато
більша того, що необхідний для рівноважного руху. Це
зумовлює перенасичення в капітальному секторі. Замов�
лення спочатку різко зростають, а потім різко скоро�
чуються. Цього достатньо для появи тривалих коливань.

Прихильники цінових теорій циклічності вважають,
що процес ціноутворення і динаміка цін мають пряме
відношення до пояснення довготривалого циклу і його
поворотних точок. Зміни в попиті і пропозиції сирови�
ни і харчових продуктів та, відповідно, цін на них, по�
значаються на інноваційній активності, яка визначає по�
слідовність лідируючих галузей і сама залежить від них.

Інноваційна теорія Й. Шумпетера полягає у тому,
що в період пожвавлення підприємці інвестують ресур�
си в нові технології та галузі промисловості. Поступо�
во вибраний ринок насичується, а прибуток знижуєть�
ся. Як наслідок, відбувається вилучення раніше інвес�
тованих коштів з виробництва, що призводить до деп�
ресивних та кризових явищ.

Продовженням інноваційної теорії є наступні праці
неотехнологізму, у яких, хоча чітко не виокремлено цик�
лічний механізм розвитку, проте пояснюється три�
валість окремих його фаз залежно від наявних еконо�
мічних передумов та інструменти формування іннова�
ційного потенціалу.

Основоположником неотехнологічного напряму є
Г. Хафбауер, який вважав, що країни вдаються до
торгівлі, оскільки продовжують створювати нові знан�
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Рис. 1. Детермінанти розвитку "великих циклів кон'юнктури"
М. Кондратьєва

Джерело: розроблено автором.
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ня, що забезпечують порівняльні переваги впродовж
певного періоду часу. Тобто на висхідній стадії еконо�
мічного циклу країни можуть перебувати впродовж так
званого імітаційного лагу.

За моделлю технологічного розриву М. Познера,
впровадження нових технологій та нових продуктів у
певній галузі сприяє зовнішній торгівлі та дозволяє
країні створити тимчасову монополію на світовому рин�
ку [9]. У результаті появи таких технічних нововведень
(власних або набутих шляхом імпорту інтелектуальних
ресурсів) виникає "технологічний розрив" між країна�
ми�власниками та тими, які не володіють цими техно�
логіями. Навіть не маючи порівняльних переваг за інши�
ми параметрами, власник нових технологій є лідером в
експорті нововведень до моменту можливості копію�
вання його іншими країнами. Такий імітаційний лаг
охоплює періоди: вивчення технології; її освоєння; час
на придбання обладнання, ресурсів, перебудову вироб�
ництва. Якщо імітаційний лаг стосується сфери вироб�
ництва і залежить від галузі, то існує ще лаг попиту —
час від появи нового товару на ринку до періоду, коли
споживачі визнають його товаром�субститутом щодо
існуючого товару або якісно новим товаром. Наявність
цього лагу зумовлена психологічними, технічними,
культурними, соціальними та релігійними чинниками.
Очевидно, що лаг попиту залежить від рівня розвитку
галузі та від рівня економічного розвитку національної
економіки в цілому. Основним у концепції М. Познера
є порівняння цих двох лагів (рис. 2).

Суттєвим недоліком цієї теорії є те, що вона не по�
яснює глибинну сутність технологічного розриву (деп�
ресивну фазу для окремих економік) та не окреслює
способи його ліквідації.

Гіпотезу про перехресний попит запропонував С.
Ліндер [11], яку слід розглядати як базис при поясненні
подібності рівнів економічного розвитку країн, що пере�
бувають на однакових стадіях економічного циклу. Її суть
полягає в тому, що за схожого рівня доходів населення
різних країн їхній попит на інноваційні товари є приблиз�
но однаковим, що є передумовою інтенсивної торгівлі між
ними. Це означає, що технологічно розвинені країни ма�
тимуть найбільший обсяг торгівлі з країнами відповідно
рівня розвитку. При цьому імпорт складатимуть інно�
ваційні промислові товари, у виробництві яких домінує
країна�торговельний партнер. Цю гіпотезу підтвердили
результати досліджень М. Тодаро. За його оцінками, 1%
приросту доходів населення розвинених країн супровод�
жується зростанням імпорту промислових виробів на
1,9% [12]. Отже, відмінності в порівняльних перевагах та
подібність життєвого рівня населення можуть бути оз�
накою перебування на одному і тому самому етапі "дов�
гої хвилі" економічного розвитку деяких країн.

Наступна група теорій виокремлює детермінантою
економічних коливань робочу силу. Віддаючи належне
вагомості технологій, представники таких теорій вважа�
ють, що введення нових технологій викликає до життя
нові галузі, а отже, потребує нової робочої сили. На
ранніх стадіях застосування піонерських технологій
попит на робочу силу носить обмежений характер, що
спричинено немасштабністю виробництва на початко�
вому етапі його розвитку та попитом на кваліфіковану
робочу силу. Поступове нарощення обсягів виробниц�
тва зумовлює зростання попиту на робочу силу, що три�
ває до насичення попиту як на робочу силу, так і на
відповідні товари. Паралельно зростає заробітна плата
персоналу і збільшуються виробничі витрати. Виникає
необхідність введення працезберігаючих інновацій.
Відбувається відплив робочої сили, зниження заробіт�
ної плати і загального попиту, тобто спад в економіці.

Як наслідок узагальнення та подальшого розвитку
моделі технологічного розриву Р. Вернон розробив те�
орію життєвого циклу продукту [13]. Сутність цієї теорії
полягає в тому, що на стадії впровадження у виробниц�
тво нової продукції необхідна висококваліфікована пра�

ця, що є досить дороговартісною. Після того як продук�
ція отримує широке визнання та стандартизується, її ви�
робництво стає масовим, а отже залучати можна менш
кваліфікованих працівників. Відтак, торговельні виго�
ди від порівняльних переваг у виробництві такої про�
дукції переміщуються від країни з високим рівнем тех�
нологічного розвитку до країни з нижчим технологіч�
ним рівнем, в якій робоча сила відносно дешевша. Відпо�
відно до цієї теорії кожний новий товар проходить цикл,
що охоплює стадії впровадження, розширення, зрілості
та старіння. Детермінантою розвитку в моделі техноло�
гічного розриву є фактор часу (рис. 3).

Залежно від стадії життєвого циклу продукту краї�
ни можуть спеціалізуватись на виробництві й експорті
одного й того ж товару. Спершу країна продукує това�
ри для власного ринку, якість яких поступово зростає,
а вже потім починає їх експортувати. Процедура повто�
рюється знову і знову, приводячи економіку країни до
прогресу та зростання. Це явище К. Акамацу назвав па�
радигмою "летючих гусей" (рис. 4).

Врахувавши вплив транснаціональних корпорацій та
прямих іноземних інвестицій як детермінант економіч�
ного циклу на сучасному етапі розвитку, К. Кодзіма
створив теорію "наздоганяючого життєвого циклу про�
дукту" [14; 15]. У ній додано період, що охоплює зни�
ження виробництва та експорту паралельно зі зростан�
ням виробництва в офшорних зонах за кордоном, де
здійснюється одна зі стадій виробничого процесу з ме�
тою мінімізації витрат та зростанням імпорту з менш
розвинених країн (послідовників).

Технологія також має життєвий цикл. Його стадія�
ми є фундаментальні дослідження, прикладні дослід�
ження, дослідно�конструкторські розробки, налагод�
ження промислового циклу, процес промислового ви�
робництва.

У кінці ХХ ст. Е. Тоффлер розробив теорію техно�
логічних революцій, пояснюючи трансформацію влади
на основі знань, які стають заміною традиційним ресур�
сам та важливим елементом розвитку цивілізації на тех�
нологічній платформі. Завдяки їх накопиченню стало
можливим здійснити послідовний перехід цивілізацій�
них хвиль (І хвиля — аграрна, тривала до XVIII ст., ІІ
— індустріальна — до середини ХХ ст., ІІІ — пост� або
суперіндустріальна, починаючи з 50�х рр. минулого сто�
ліття). Аналізуючи техніко�економічні та інформацій�
но�комунікативні чинники суспільного розвитку, автор
дійшов висновку, що у різних частинах світу хвилі ма�
ють неоднакову швидкість поширення. Їх зіткнення при�
зводить до радикальних змін. Як і М. Кодратьєв, Е. Тоф�
флер підкреслює визначальну роль системного управ�
ління, яке реалізовувалось за принципами [15]:

1) стандартизації (ідентичність товарів, систем ви�
мірювання, цін, мов, технологій);

2) спеціалізації (підвищення кваліфікації працівників
кожного виду діяльності);

t

Лаг попиту Імітаційний лаг 

Чистий лаг

Відсутність 
попиту на товар 

у країні Б, 
відсутність 
експорту з 
країни А 

Період активного 
експорту країни А 

в країну Б Відсутність 
експорту з 
країни А 

t1 t2 

Рис. 2. Графічна інтерпретація теорії
М. Познера

Джерело: [10, с. 26].
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3) синхронізації (ретельна організація роботи, ко�
ординація зусиль, встановлення часових параметрів для
конкретних видів діяльності);

4) концентрації (укрупнення виробничих процесів
залежно від наявних ресурсів);

5) максимізації (забезпечується висхідний тренд по�
казників економічної діяльності);

6) централізації політичної влади та промисловості.
Зміни, які пов'язані з переходом від однієї хвилі до

іншої, в узагальненому вигляді представлені в табл. 1.
Акцентуючи увагу на засобах масової інформації як

рушія економічних зрушень для перших трьох хвиль, Е.
Тоффлер визнає, що надалі їх значимість може змен�
шитись. Перехід до наступної цивілізаційної хвилі відбу�
дуться не за рахунок обмеження доступу до інформації,
а, навпаки, у зв'язку зі зростанням важливості науко�
вих знань, тобто систематизованих даних.

У теорії інформаційної (глобальної) економіки М.
Кастельса детермінантою постіндустріального суспіль�
ства визнаються інформаційні технології як інструмент
для ефективної соціально�економічної реструктури�
зації суспільних відносин [16]. Парадигма такої еконо�
міки володіє інформаційно�технологічною гнучкістю та
поширюється на всі сфери суспільної діяльності. У зв'яз�
ку з цим, відбуваються масові конвергентні процеси кон�
кретних технологій у високоінтегровані системи (мікро�
електроніка, оптична електроніка та комп'ютери, інтег�
ровані в інформаційні системи, телекомунікації тощо).
Володіння такими макротехнологіями забезпечує окре�

мим країнам порівняльні переваги впродовж
панування одного економічного циклу роз�
витку.

Разом з тим, згідно з концепцією конку�
рентних переваг М. Портера, порівняльна пе�
ревага, яку отримує країна при розробці та
впровадженні нових технологій, є тимчасовою
та не може бути успадкованою [17]. Тому
будь�якій країні необхідно постійно оновлю�
вати науково�технологічну базу і формувати
кваліфіковану робочу силу. Ці чинники спри�
яють синтезу знань та генерації нововведень,
що разом з активізацією детермінант конку�
рентного середовища зумовлює зростання
технологічної спроможності країн, а, отже, й
інноваційності економік. Механізм дії конку�
рентних переваг має наступні прояви (рис. 5).

Наявність стратегій розвитку та активно�
го конкурентного середовища на місцевому
рівні заохочує інвестиційні вкладення в інно�
ваційну сферу. Обсяги попиту не є усталеною
величиною та можуть як зростати, так і змен�
шуватись. Враховуючи проблему безмеж�
ності потреб, вимоги споживачів мають тен�
денцію до підвищення, у першу чергу, якіс�
них параметрів. Умови факторів виробницт�
ва трансформують за рахунок інвестицій у
людський капітал, а відтак поширюється но�
вий клас людських ресурсів — висококвалі�
фікована робоча сила. Оскільки сфера діяль�
ності такого персоналу відзначається висо�

ким рівнем невизначеності, що зумовлено природою
інновацій, тому для розвитку дослідної інфраструкту�
ри, здійснення досліджень та розробок необхідно за�
лучати значні ресурси. Через це виникає потреба у дос�
татньому обсязі фінансування та доступності ризико�
вого капіталу, яка, у свою чергу, залежить від рівня роз�
витку інформаційної інфраструктури. У підсумку пози�
тивний ефект від активізації інноваційної діяльності у
науковому та виробничому секторах сприяє розвитку
споріднених та підтримуючих галузей, формуванню
інноваційних виробничо�технологічних кластерів. Їх по�
ширення віддзеркалюється у підвищенні інноваційної
спроможності країни у цілому як здатності створювати
та використовувати інновації, а отже забезпечує рух
підвищувальної хвилі економічного циклу.

Таким чином, впродовж більшої частини ХХ ст. па�
нувала парадигма "закритих інновацій", а циклічний роз�
виток забезпечувався за рахунок поетапного застосу�
вання власних внутрішніх результатів досліджень та
розробок.

Проте розвиток наукової думки на сьогоднішньому
етапі виявив значний потенціал зовнішніх джерел інно�
вацій. У випадку, якщо інноваційний розвиток немож�
ливий за рахунок наявного інноваційного потенціалу,
його можливо забезпечити шляхом купівлі об'єктів пра�
ва інтелектуальної власності. Такий спосіб управління
економічним розвитком висвітлений у теорії "відкритих
інновацій" Г. Чесбро [19]. Її основні принципи поляга�
ють у наступному:

— перехід від використання вик�
лючно внутрішніх інноваційних розро�
бок з коротким життєвим циклом до
джерел зовнішніх знань;

— орієнтація на ринок як джерело
надходження у компанію нового досвіду;

— створення "відкритої" бізнес�мо�
делі компанії є пріоритетним у порівнянні
з досягненням ринкового лідерства;

— конкурентні переваги від внут�
рішніх інноваційних розробок компанії
стають не лише кінцевою метою, але і
засобом набуття нових знань шляхом їх
відкритого обороту на ринку.
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Рис. 3. Графічна інтерпретація моделі життєвого циклу товару
за Р. Верноном

Джерело: [10, с. 28].

Рис. 4. Парадигма "летючих гусей" К. Акамацу

Джерело: складено автором на основі [14; 15].
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Для реалізації моделі "відкритих
інновацій" існують такі передумови:

— інтенсивне поширення корисних
знань між суб'єктами інноваційної
діяльності стимулює виникнення нових
ідей;

— розробники не повною мірою
можуть використовувати весь наявний
обсяг даних та інформації;

— об'єкти права інтелектуальної
власності часто не використовуються
через відсутність необхідних ресурсів,
устаткування тощо;

— ідеї, які не реалізуються на прак�
тиці, швидко старіють.

Таким чином, оптимізація та коопе�
рування забезпечують синергетичний
ефект розвитку як окремих суб'єктів
господарювання — компаній, органі�
зацій, так і економік у цілому. Механізми ліцензування,
трансферу технологій та стимулювання внутрішніх
НДДКР для одержання частини цінності від використан�
ня зовнішніх інновацій забезпечують скорочення часу на
розробки й впровадження інновацій, підвищення якості
кінцевого продукту й задоволення споживачів. Це набу�
ває особливої актуальності у контексті скорочення жит�
тєвого циклу інновацій, що виявлений з початку першої
"довгої хвилі" М. Кондратьєва. Якщо перша хвиля роз�
витку з переважанням виробництва енергії води, тканин
та виплавки металів тривала 60 років, то вже IV хвиля з
акцентуванням на нафтохімії, електроніці та авіації три�
вала 40 років (рис. 6).

За оцінками фахівців, V хвиля цифрових мереж, про�
грамних продуктів та нових медичних засобів, яка по�
чалась у 1990 р., буде актуальною до 2020 р., тобто по�
рівняно з першою довгою інноваційною хвилею, час па�
нування п'ятої скоротився наполовину. Початок ХХІ ст.
ознаменувався зародженням шостої хвилі, у центрі якої
перебувають наноелектроніка, молекулярна та нанофо�
тоніка, наноматеріали та нанобіотехнологія. Її має
змінити сьомий економічний цикл, в основу якого по�
кладено псі�фактор (задіяння у промислове виробниц�
тво людської свідомості, псі�технології, біоенергетика,
технології, пов'язані з мораллю та відповідальністю,
"гіперінтелект"). Це вказує на виняткову
роль науково�технологічних досягнень для
промислового виробництва та для еконо�
мічного розвитку у цілому.

У дослідженнях тенденцій інновацій�
ного циклічного розвитку економіки до�
сить часто спираються на таку методолог�
ічну основу, як інститут технологічних ук�
ладів. Ця теорія була розроблена С. Ю.
Глазьєвим у 1993 р. для характеристики
відтворювальних процесів на різних етапах
економічного розвитку суспільства [20].
Сутність технологічного укладу полягає у
наявності достатньої сукупності техно�
логій, необхідних на певному рівні розвит�
ку виробництва. Проте запропонована ме�
тодологія структурування промислового
виробництва за технологічними укладами
не набула достатньої глибини розробле�
ності та довершеності. Головний її недолік
полягає у тому, що вона не відповідає на
запитання, що є ключовою ознакою техно�
логічного укладу: продукція, що корис�
тується масовим попитом, чи технологія як
основа виробничого процесу. Відтак, ця
концепція має теоретичний характер, а її
застосування на практиці веде до отриман�
ня умовних результатів, які порівняти у
міжнародному форматі досить важко. Ра�
зом з тим, наявність інституту технологіч�

них укладів ще раз детермінує технології як чинник цик�
лічного розвитку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Генезис наукової думки має декілька пояснень на�
явності циклічних коливань економічного розвитку.
Серед найвідоміших детермінант називають зміни в об�
сягах та об'єктах інвестування, коливання цін та попи�
ту й пропозиції на робочу силу, володіння інноваціями.
Незважаючи на амбівалентність поглядів щодо приро�
ди циклічного розвитку, характерним для будь�якого
циклу є наявність пікових точок — кризи та піднесення.
Враховуючи еволюцію економічних концепцій цикліч�
ності, потрібно зазначити, що найбільш обгрунтованою
є теорія "довгих хвиль" М. Кондратьєва, згідно з якою
циклічною детермінантою визнано базові інновації.
Грунтуючись на цій теорії, економістами було розроб�
лено значну кількість наукових концепцій, в основу яких
покладено принцип інноваційності як для окремих
мікросуб'єктів, так і для економік у цілому. Дієвим
інструментом формування інноваційного потенціалу, а
отже, й формування конкурентних переваг на сучасно�
му етапі економічного розвитку прийнято вважати мо�
дель "відкритих інновацій".

Таблиця 1. Характерні риси цивілізацій згідно концепції трьох хвиль
Е. Тоффлера

Джерело: складено автором на основі [15].

Рис. 5. Вплив детермінант конкурентного середовища на рівень
інноваційної спроможності країни

Джерело: [18].
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Урахування "довгих хвиль" постає важливою умо�
вою підвищення рівня наукової обгрунтованості довго�
термінових прогнозів, а інструментів формування інно�
ваційного потенціалу — планів економічного розвитку,
адекватних закономірностям розвитку інноваційного
потенціалу та ринкового середовища.
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ВСТУП
Розвиток сфери розподілу товарів та послуг Украї�

ни визначає важливість управління процесами комерц�
ійно�посередницької діяльності. Торгівля заповнює весь
ринковий простір і виступає партнером для виробників
і споживачів.

Динаміка роздрібного товарообігу за 1998—2011
роки характеризується стрімким сталим зростанням. Це
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МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ

ІЄРАРХІЧНОЇ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ У

СЕРЕДОВИЩІ POWERSIM

POWERSIM SIMULATION OF BUSINESS SCENARIOS FOR HIERARCHICAL DISTRIBUTION
NETWORK

У статті розглянуто діяльність ієрархічної торгової мережі як об'єкта системної динаміки. ОбгрунтоV

вано доцільність використання методів імітаційного моделювання для врахування динамічності, стохасV

тичності, дискретноVнеперервності та нелінійності торгових систем. Наведено концептуальну схему діяльV

ності "центру" ієрархічної торгової мережі як керівного органу. Розглянуто найбільш поширені функції

стимулювання попиту. Побудована модель системної динаміки діяльності торгової мережі з викорисV

танням середовища імітаційного моделювання Powersim. Проаналізовано результати діяльності торгоV

вої мережі при різних функціях стимулювання попиту: заохочення при будьVякому замовленні, стимуV

лювання при замовленні вищому за встановлене центром, стимулювання зі штрафами і заохоченнями,

діяльність без стимулювання. Наведені графіки їх одиничних реалізацій. Порівняно результати застосуV

вання функцій стимулювання попиту за показниками прибутковості, обсягу запасів та обсягу реалізоваV

ної продукції. Надано рекомендації щодо використання відповідних функцій стимулювання для досягV

нення цілей компанії (мінімізації рівнів запасів, максимізації прибутку, максимізації обсягів продажів).

Among the existing imitation methods (Monte Carlo method, statistical modelling, game simulation, agentV

based model, discrete modelling, models of system dynamics), we chose the concept of system dynamics created

by Jay Forrester as the most suitable tool to model a system featuring dynamics, stochasticity, discrete continuity,

nonlinearity. Incentives in hierarchical economic systems are considered to be the main factor in managing and

distribution of inventory. Decision support system elaborated with Powersim software simplifies analyzing of

possible scenarios to develop retail network. The most common functions to stimulate demand are considered:

discount for each order, discount if order is above than set by center, stimulation with penalties and rewards,

company's activity without stimulation. The graphs of their individual implementations are reflected. In this

paper, we compared the results of the function of demand stimulation in terms of profitability, the amount of

inventory and the amount of sales. Recommendations of usage stimulation in order of reaching the aim (inventory

minimization, profit maximization, turnover maximization) are made.

Ключові слова: торгова мережа, системна динаміка, стимулювання попиту.
Key words: retail network, system dynamics, demand stimulation.

пояснюється як розвитком внутрішнього виробництва,
так і підвищенням зацікавленості міжнародних компаній
до України як ринку збуту [1] (рис. 1).

 Збільшення обсягів торгівлі забезпечується відпо�
відним зростанням заробітної плати. У свою чергу, це
посилює роль підприємств, що задіяні в процесі розпо�
ділу товарів, та визначає актуальність дослідження ме�
тодів і моделей управління компаній цієї сфери бізнесу
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задля підвищення ефективності
їх діяльності та задоволення по�
треб інших об'єктів суспільства:
держави, населення (рис. 2).

До того ж, як видно з наведе�
ного вище рисунку, продовжен�
ня тенденції зростання ринку
торгівлі підтверджується ненаси�
ченістю споживання населення
України порівняно із іншими
країнами.

Проблема підвищення ефек�
тивності торгового процесу пере�
буває у полі зору дослідників дав�
но і знайшла відображення в ро�
ботах відомих зарубіжних вче�
них: Ф. Харріса, К. Стефаник�
Алмейера, К. Андлера, Р. Уілсо�
на, Дж. Букана, Е. Кенігсберга, П.
Зерматі, П. Мілгрома, Дж. Робер�
та; російських — Д.А. Тектова,
М.Г. Гастратова, А.В. Козлова,
І.В. Грильової, А.М. Маслікова, А.Е. Фарафанова,
А.К. Голоскової, О.В. Бадокіна, В.А. Лотоцького,
О.В. Козлова, М.В. Вегери, В.И. Рижикова, Д.Н. Кузн�
єцова, С.С. Толстих; українських — О.С. Гордієнко,
О.М. Ляшенка, О.А. Круглової, Т.В. Павленко, В.В. Ли�
фар, С.Ю. Мелешенка, І.В. Федосова, П.Е. Пустовой�
това, А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова,
В.В. Вітлінського, С.Д. Ткаліченка, Є.В. Крикавського,
Н.М. Богацької, Р.В. Колчіна, Т.Я. Лагоцького, О.В. Ча�
усової та інших.

Низка проведених досліджень з управління запа�
сами створила міцну основу, що успішно застосовуєть�
ся торговими підприємствами. Проте сучасні способи
ведення бізнесу вимагають розробки механізмів взає�
модії між кількома незалежними учасниками процесу,
які прагнуть задовольнити власні інтереси і в той же
час працюють над спільною метою. Сьогодні діяльність
підприємства розглядається не тільки з позиції прибут�
ковості, а й у рамках концепції збалансованого розвит�
ку фінансів, клієнтів, внутрішніх процесів та персоналу
[2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням роботи є розробка інструментарію для

підтримки прийняття рішень керівником "центру" тор�
гової мережі щодо функції стимулювання попиту, оп�
тимальної для конкретної категорії товарів і структури
мережі.

Інструментарій повинен відображати особливості
функціонування торгової систем: динамічність, стоха�
стичність, дискретно�неперервність, відсутність лінійної
залежності між параметрами систе�
ми, тобто її нелінійність.

Методологія. При виконанні ро�
боти методологічним підгрунтям ста�
ло застосування системного аналізу,
комплексного підходу, що базується,
з одного боку, на принципах еконо�
мічної теорії, а з другого — на кон�
цептуальних засадах економіко�ма�
тематичного моделювання процесів в
економічних системах. Через
складність описаних систем для їх
дослідження використовують методи
імітаційного моделювання. Серед
існуючих методів (метод Монте�Кар�
ло, статистичне моделювання, ігрове
моделювання, агентне моделювання,
дискретне моделювання, моделі си�
стемної динаміки) було обрано кон�
цепцію системної динаміки, започат�
ковану Джеєм Форестером, як най�

зручніший інструмент моделювання у даному випадку
[3]. Даний метод дає змогу швидко прораховувати різні
варіанти майбутнього (моделювати сценарії), змінюю�
чи початкові дані, отримані експертним шляхом; вияви�
ти найбільш критичні чинники (таким чином, їх можна
ранжувати за ступенем важливості), загроз і можливо�
стей, що з'являються в модельованому середовищі; ви�
користати велику кількість причинно�наслідкових
зв'язків між елементами імітаційної моделі; забезпечи�
ти наочність даних, що вводяться, та отриманих резуль�
татів [4]. Стимулювання в ієрархічних економічних сис�
темах розглядається як основний фактор управління та
розподілу торгових запасів.

Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообігу та середньомісячної заробітної плати,
грн.

Рис. 2. Споживання на душу населення деякими країнами
світу (2011 рік), євро
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Таблица 1. Показники фінансової складової збалансованої системи
показників відповідно до етапу розвитку компанії

і обраної стратегії
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Переваги використання систем�
ної динаміки для стратегічного управ�
ління полягає в наступному: мож�
ливість використання багатоцільових
критеріїв при побудові і дослідженні
моделей; проведення досліджень на
основі неповної інформації; імітацій�
на модель є найбільш відповідною для
дослідження динамічних ситуацій,
коли параметри системи і середови�
ща міняються в часі; дослідження по�
ведінки системи за допомогою вияв�
лення причинно�наслідкових зв'язків
і взаємодій циклів зворотного зв'яз�
ку, що виявляються в особливостях її
структурної організації; легка інтер�
претація системних діаграм, що дає
можливість проведення спільних ек�
спертних ревізій при обговоренні
проблем, формуванні ментальної мо�
делі і вироблення погоджених рішень; імітаційна модель
виступає як зручний інструмент експериментального
програвання великої кількості сценаріїв типу "що�
якщо"; технологія проведення сценарного досліджен�
ня на імітаційній моделі передбачає активну участь екс�
перта в процесі формування ментальної моделі та прий�
няття рішення, — він деталізує проблему і модель,
здійснює генерацію альтернатив і сценаріїв, постанов�
ку направленого обчислювального експерименту на
імітаційній моделі, вибір і ранжирування критеріїв, а
також аналіз та інтерпретацію результатів сценарних
розрахунків, що дозволяє враховувати суб'єктивні пе�
реваги експерта і його досвід у процесі прийняття рішен�
ня [5].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянуто діяльність ієрархічної торгової системи,

що складається з центру, дистриб'юторів та клієнтів
нижнього рівня із цільовою функцією, що відображає
збалансовану систему показників компанії і включає [2]:

— фінансові показники;
— показники взаємодії з клієнтами;
— показники ефективності внутрішніх процесів;
— показники навчання та розвитку.
При чому залежно від того, на якому етапі розвит�

ку вона перебуває, пріоритетність цих показників може
змінюватися. Математично це може формалізуватися
різними згортками [2].

Виділяють 3 етапи розвитку організації: етап рос�
ту, етап стійкого стану, етап "збору врожаю". На кож�
ному з етапів збалансована система показників буде
різною. Також на кожному з етапів може застосову�
ватися один з напрямів для досягнення обраної стра�
тегії [8]:

1) Ріст доходу і розширення структури діяльності;
2) Скорочення витрат і підвищення продуктивності;
3) Використання активів та інвестиційна стратегія.
Відповідно до етапу розвитку компанії та обраної

стратегії, до збалансованої системи показників повинні
включатися різні елементи. У таблиці 1 наведено при�
клад показників фінансової складової відповідно до ета�
пу розвитку компанії і обраної стратегії.

Інструментом для реалізації імітаційної моделі
діяльності ієрархічного торгового підприємства та об�
числення збалансованої системи показників було обра�
но методи системної динаміки.

Серед інструментів, що дозволяють будувати моделі
системної динаміки, Dynamo, Vensim, i Think, STELLA,
Powersim, Rusim, AnyLogiс за критеріями зручності та
дешевизни було обрано середовище Powersim.

Моделі системної динаміки будуються, виходячи із
абстракцій і таких елементів, як рівень (накопичує зміну,
яка відбувається за рахунок потоків), потік (зміна, яка
впливає на рівні), потік з темпом (темп — змінна, яка

регулює потік), константа (змінна з фіксованим значен�
ням), зв'язок (передає інформацію від одного елемента
до іншого), зв'язок із запізненням.

Приклад взаємодії елементів показано на блоці вра�
хування втрат від незадоволеного попиту відображено�
го далі (рис. 3).

Оцінка впливу стимулювання (знижки на продук�
цію) на агентів визначається шляхом розрахунку
функції еластичності попиту для вказаного типу това�
ру на основі історичних даних, що мали місце при іден�
тичних ринкових умовах.

Нехай H(.) — функція доходу центру, функція c(.) —
витрат агента, стимулювання не може перевищувати
дохід, який одержує центр від діяльності агента, у — об�
сяг продукції замовленої агентами, z — загальні витра�
ти на продаж товару, σ (у) — функція стимулювання,
яка ставить у відповідність дії агента деяке невід'ємне
винагородження, яке виплачується йому центром [7].

Розроблений інструментарій дозволяє порівнювати
вплив застосування різних функцій стимуляції на куму�
лятивний прибуток "центру", середній рівень запасів та
обсяг реалізованої продукції.

Розглянемо приклад: досліджується продаж това�
ру протягом 1 року, ціна реалізації 1 ящика 37,5 грн.
Історична еластичність попиту 0,5. Середній денний
попит — 23,8 ящика. Попит на продукт має незначні се�
зонні коливання. Впроваджується стимулювання —
знижка 10% протягом 1 місяця — березня. Результат 1
прогону моделі для оцінки впливу кожного із способів
надання знижки 10%, розглянемо далі:

Рис. 3. Вигляд блоку врахування втрат від незадоволеного попиту
у середовищі Powersim

Рис. 4. Попит без стимулювання, ящики

Рис. 5. Попит зі стимулюванням при певному
мінімальному замовленні, ящики
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1) денний обсяг попиту на продукцію без стимулю�
вання (рис. 4);

2) денний обсяг попиту на продукцію зі стимулюван�
ня при замовленні не меншому ніж вказане центром (рис.
5);

3) денний обсяг попиту на продукцію із заохочен�
ням клієнта при будь�якому замовленні (рис. 6);

4) денний обсяг попиту на продукцію із системою
штрафів і надбавок: знижка 10% при замовленні не мен�
шому ніж вказано центром, штраф 10% при замовленні
меншому ніж вказане центром (рис. 7).

Проведено порівняння усереднених даних впровад�
ження стимулювання, для цього виконано по 300 про�
гонів моделі для кожного випадку, результати наведе�
но у таблиці 2.

Потрібно зазначити, що наведені результати відпо�
відають заданим параметрам еластичності попиту, роз�
міру стимулювання та характеристикам мережі поста�
вок. При зміні вхідних даних кількісні результати сти�
мулювання відповідно зміняться. Однак, максимальний
прибуток, максимальний обсяг реалізації, мінімальний
обсягу запасів при відповідних видах заохоченнях збе�
режеться.

ВИСНОВКИ
Результати імітаційних експери�

ментів дозволяють зробити наступні
висновки:

1) максимальний обсяг реалі�
зації продукції і мінімальний рівень
запасів досягається при наданні
знижки дистриб'ютору при будь�
якому замовленні;

2) стимулювання із вказаним
мінімальним рівнем замовлення по�
ступається за обсягом реалізації і
рівнем запасів, але є більш прибут�
ковим;

3) функція стимулювання зі
штрафами і надбавками показала
гірший результат з точки зору
рівня запасів та обсягу реалізації
продукції. Це можна пояснити низькою зацікавлені�
стю дистриб'юторів у роботі із "центром", що впро�
ваджує штрафні санкції, як результат ефекту зворот�
ної еластичності попиту (зниження попиту через
підвищення ціни на товар). Прибуток при даному спо�
собі стимулювання краще за стимулювання із вказа�
ним мінімальним рівнем замовлення. Проте, важливо
зазначити, що даний вид стимулювання може негатив�
но вплинути на партнерські стосунки між центром і
дистриб'юторами, тому оцінка ефективності його ви�
користання має це враховувати;

4) розроблений інструментарій дозволяє зімітувати
основні напрями діяльності ієрархічної торгової мережі.
Експериментальні прогони моделі дають змогу оцінити
можливі стратегії розвитку компанії, що слугує незам�
інним інструментом підтримки прийняття рішення в уп�
равлінні торговою мережею. Модель дозволяє враху�
вати випадковий характер попиту на продукцію, що доз�
воляє використовувати модель у різних категоріях то�
варів широкого вжитку;

5) вперше отримано модель системної динаміки для
управління ієрархічною торговою мережею. Її викори�
стання при прийнятті рішення щодо вибору функції сти�
мулювання попиту дозволяє максимізувати прибутки у
довгостроковому періоді та мінімізувати рівень запасів
продукції.
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Рис. 6. Попит при стимулюванні при будь,якому
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Рис. 7. Попит із системою штрафів і надбавок, ящики
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна наука до кінця XX століття не приділяла

достатньо уваги розгляду ділової активності як особливої
категорії соціально�економічних відносин. Недостатньою
була глибина пророблення багатьох аспектів ділової актив�
ності підприємства, незважаючи на її об'єктивне існування.
Тим часом ділова активність у ході еволюції людства й світо�
вого господарства зазнавала суттєвих якісних змін й відігра�
вала вирішальну роль у його прогресі.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми визначення сутності та оцінювання ділової

активності розглядаються в працях зарубіжних вчених�еко�
номістів, зокрема таких, як Д.А. Аакер, Е.Дж. Долан,
К.Д. Кемпбел, Р.Дж. Кемпбел, Л.А. Беренстайн, А.Д. Шере�
мет, В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, Р.С. Сайфулін та ін. Роз�
робці окремих аспектів даної проблеми присвячені роботи
таких вітчизняних економістів, як Т.А. Лахтіонова, Р.О. Ко�
стирко, М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.Ю. Невмержицька,
Є.В. Мних, Н.М. Притуляк та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ
Метою статті є впровадження ключових показників

ефективності під час контролю ділової активності підприє�
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкова економіка та посилення конкуренції між суб�
'єктами господарювання дедалі гостріше виявляє проблеми
неефективного використання капіталу підприємства. У ми�
нулому залишаються часи, коли зростання активів у будь�
якому випадку вважалося позитивним явищем для підприє�
мства. Нарощування запасів чи дебіторської заборгованості
без відповідного збільшення обсягів діяльності, зміни но�
менклатурного ряду або клієнтської бази свідчить про зни�
ження ефективності управління вказаними активами. За
таких умов кожен суб'єкт господарювання прагне підвищи�
ти ефективність управління капіталом шляхом оптимізації
структури своїх активів. Найефективнішим інструментом у
досягненні поставленої мети є система контролю показників
ділової активності підприємства. Ділова активність підприє�
мства характеризується оборотністю його активів, що виз�
начає обсяги іммобілізації коштів в ту чи іншу складову,
впливає на швидкість кругообігу капіталу підприємства,
формує потребу в залученні додаткових джерел фінансу�
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вання і є основним чинником досягнення високої платосп�
роможності та фінансової стійкості підприємства. Проте,
на сьогодні створення ефективної системи контролю за по�
казниками ділової активності ускладнюється недостатнім
теоретичним обгрунтуванням методики їх розрахунку та од�
нозначного трактування отриманих результатів. Особливої
уваги заслуговує проблема обгрунтування оптимального
значення показника тривалості фінансового циклу, що є
ключовим у системі оцінки ділової активності підприємства
[2].

Контроль ділової активності слід розглядати як окрему
підсистему, яка органічно та взаємопов'язано повинна дія�
ти в межах всієї системи менеджменту фінансового стану
підприємства. Тільки тоді за допомогою такого важеля, як
рівень ділової активності, можливо підвищити кінцеву ефек�
тивність діяльності будь�якого суб'єкта господарювання
(рис. 1).

Керуюча підсистема визначає мету та цілі, які повинно
досягти підприємство, а також засоби їх реалізації. Останнє
реалізується через управлінський вплив на керовану підси�
стему завдяки функціям та методам управління. Взаємозв�
'язок між керуючою та керованою підсистемою реалізуєть�
ся за допомогою процесу комунікацій шляхом передачі
інформації каналами прямого та зворотного зв'язку. Керу�
юча підсистема виконує функцію контролюючої, хоча еле�
менти контролю поширюються і на керовану. Керована
підсистема проводить необхідні розрахунки по індексах
ділової активності підприємства і результати доводить до
його керівництва, яке повинно приймати відповідні уп�
равлінські рішення [1; 3, с.121; 4, с. 89].

Послідовність реалізації етапів управління діловою ак�
тивністю має бути наступною:

1. Постановка мети та цілей ділової активності.
2. Визначення відповідальних осіб за надання інфор�

мації.
3. Отримання первинної інформації.
4. Визначення складових ділової активності.
5. Визначення коефіцієнтів вагомості складових.
6. Визначення індексу макроекономічного впливу.
7. Розрахунок локальних та загального індексів ділової

активності підприємства.
8. Моніторинг отриманих результатів.
9. Контроль якості розрахунків.
10. Застосування коригуючих дій.
11. Визначення напрямів управлінського впливу за ре�

зультатами розрахунків.
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12. Прийняття управлінських рішень за окремими скла�
довими ділової активності підприємства.

Ще одним способом контролю ділової активності є клю�
чові показники ефективності (KPI). Керівництву організації
необхідний інструментарій, який дозволив би наповнити
процес прийняття рішення адекватною і достатньою інфор�
мацією. Такими інструментами є система KPI і система зба�
лансованих показників.

Ключові показники ефективності (англ. Key Performance
Indicators, KPI) — це фінансова та нефінансова система оц�
інки, яка допомагає організації визначити досягнення стра�
тегічних цілей. Їх можна визначити за допомогою систем
Business Intelligence.

Ключовий показник ефективності (KPI) розраховуєть�
ся на основі певної міри й використовується для оцінки по�
точного значення та стану показника порівняно з визначе�
ним цільовим значенням. KPI порівнює ефективність зна�
чення, яке визначається базовою мірою, з цільовим значен�
ням, яке також указується за допомогою міри або абсолют�
ного значення. У діловій лексиці "ключовий показник ефек�
тивності" означає кількісно вимірюваний показник для оці�
нки досягнення цілей підприємства. Інакше кажучи, KPI —
це ключові індикатори успіху. Ключові показники можна
розділити на випереджаючі і ті, що запізнюються. Показ�
ники, що запізнюються, відображають результати діяльності
після закінчення періоду. Випереджаючі ж дають мож�
ливість управляти ситуацією в межах звітного періоду з ме�
тою досягнення заданих результатів по його закінченні.
Професіонали у сфері бізнесу часто використовують показ�
ники KPI, згруповані в системі показників, для швидкого от�
римання точних даних про успішність діяльності підприєм�
ства протягом певного періоду або для визначення тен�
денцій. KPI дозволяє проводити контроль ділової активності
в реальному часі. Нарощування темпів і масштабів вироб�
ництва, підвищення якості продукту в даний час вже недо�
статні для досягнення конкурентної переваги на ринку, і
тому багато організацій переходять на нові прогресивні ме�
тоди корпоративного управління. Ці методи дозволяють
своєчасно реагувати на зміну умов на ринку.

Задача системи KPI і збалансованих показників полягає
в перекладі стратегії організації в комплексний набір показ�
ників її діяльності, що визначає основні параметри системи
вимірювання і управління. Набір показників задає основу для
формування стратегії організації і включає кількісні харак�
теристики для інформування працівників про основні інди�
катори успіху в теперішньому і майбутньому часі.

Орієнтир на показники, що характеризують лише одну
область діяльності, може негативно відобразитися на кінце�
вому результаті. Тому система збалансованих показників
включає чотири основні аспекти:

— фінансову діяльність;
— відносини зі споживачем;
— внутрішню виробничу діяльність;
— навчання і розвиток.
Впровадження системи KPI в організації проходить в

декілька етапів. Послідовність етапів є визначальною, і її
зміна негативно відбивається на працездатності системи [6].

Етап 1. Формування стратегії.
Етап 2. Визначення найважливіших чинників успіху.
Етап 3. Визначення ключових показників ефективності.
Етап 4. Розробка і оцінка збалансованої системи показ�

ників.
Етап 5. Вибір технічного рішення для впровадження KPI.
Як і будь�яка зміна системи управління організацією,

впровадження системи KPI також наражається на обмежен�
ня і протидію [6]. Причин тому декілька:

— по�перше, це неготовність організації впроваджува�
ти систему KPI;

— по�друге, потенційне ослаблення позицій керівницт�
ва, оскільки його діяльність стає більш прозорою і керівни�
ки старої формації можуть сприйняти дану систему як
інструмент тиску;

— по�третє, наявність інформаційних систем. Роль да�
ного чинника не може бути недооціненою;

— по�четверте, чинник постійного використовування
системи KPI. Якщо система KPI не використовується на
регулярній основі, то її ефект зводиться до нуля;

— по�п'яте, необхідно враховувати, що система KPI не
замінює управлінську звітність для управління оперативною
діяльністю організації.

Ключовими індикаторами успішної реалізації системи
KPI є:

— попередня розробка стратегії, яка є визначальним
чинником успіху. Система ключових показників ефектив�
ності — це є лише інструмент інформаційного забезпечен�
ня процесу прийняття управлінського рішення;

— визначення цілі організації з урахуванням того, на�
скільки досягнення поставленої цілі збільшує фінансові зат�
рати організації;

— наявність інформаційної системи, що є джерелом
даних і базою для визначення ключових показників ефек�
тивності;

— підтримка керівництва, зміна стилю корпоративного
управління і системи стимулювання персоналу. Під час оцін�
ки ефективності роботи відбувається перегляд принципів
стимулювання (преміювання) співпрацівників, оскільки си�
стема оцінки ключових показників ефективності виходить
на оцінку діяльності конкретного співробітника;

— постійне використовування системи, введення її як
необхідного інструменту в діяльності керівництва.

ВИСНОВКИ
Позитивний ефект упровадження системи KPI обумов�

лений підвищенням загальної ефективності діяльності
організації, оскільки при дієвості системи кожен співробіт�
ник організації усвідомлює зв'язок між своїми конкретни�
ми обов'язками і стратегічними цілями організації. Керів�
ники, володіючи механізмом підтримки прийнятого рішен�
ня, мають нагоду визначити ефективність роботи кожного
підрозділу і можуть впливати на процес реалізації стратегії
організації. Принциповим моментом у застосуванні систе�
ми KPI в управлінні організацією є чітке розуміння призна�
чення даної методики та окреслених обмежень, що дозво�
ляє впровадження в практику діяльності підприємств вва�
жати ефективним інструментом інформаційного забезпе�
чення процесу прийняття рішень та контролю за виконан�
ням поставлених стратегічних завдань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки прямі іноземні інвестиції займають особ�

ливе місце серед форм міжнародного руху капіталу,
адже вони, на відміну від портфельних, не є чисто фінан�
совими актами, вираженими в національній валюті, а
здійснюються у підприємства, землю та інші капітальні
товари, забезпечуючи управлінський контроль над об�
'єктом, в який інвестовано капітал, міжнародне інвес�
тування відіграє провідну роль у забезпеченні здатності
ефективно використовувати не лише традиційні, але й
інтернаціоналізовані ресурси та чинники виробництва
постіндустріального суспільства за умов реалізації мо�
делей відкритої економіки, адаптованих до внутрішніх
особливостей та зовнішнього еволюційного середови�
ща. Воно формує канали передачі фінансових і матері�
альних ресурсів, науково�технологічних і організацій�
но�економічних інновацій на новітній інформаційній
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основі, від чого значною мірою залежить розвиток на�
ціональної інноваційної системи країни, на основі яко�
го формується її інвестиційний клімат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам впливу прямих іноземних інвестицій на

розвиток вітчизняної економіки присвятили свої праці
ряд вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема
Кеннет А. Фрут, І.В. Пономаренко та інші. При дослід�
женні питань щодо покращення інвестиційного клімату
в Україні опрацьовані роботи науковців О.В. Гаврилю�
ка, А.Є. Никифорова та багатьох інших. Однак визна�
ченню ефективності зовнішньоекономічної інновацій�
но�інвестиційної діяльності відповідно до сучасного
становища інноваційної системи України приділено не�
достатньо уваги, що потребує подальшого досліджен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення впливу прямих інозем�

них інвестицій на розвиток національної інноваційної
системи України.

Відповідно до зазначеної мети, необхідно виріши�
ти наступні завдання:

— розглянути та проаналізувати ефективність
зовнішньоекономічної інноваційно�інвестиційної
діяльності України;

— виявити позитивні та негативні сторони впливу
прямих іноземних інвестицій на розвиток національ�
ної інноваційної системи України;

— розробити напрями запобігання негативного
впливу прямих іноземних інвестицій на розвиток на�
ціональної інноваційної системи України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Після появи транснаціональних корпорацій
(ТНК), тобто підприємств, які є власниками або кон�
тролюють виробництво товарів та послуг за межами
країни, в якій вони базуються, частина міжнародно�
го руху капіталу набуває форми прямих іноземних
інвестицій, коли до виникнення даних підприємств усі
приватні іноземні інвестиції були у більшості випадків
портфельними. Прямі іноземні інвестиції призначені
для виробництва і забезпечення контролю над діяль�
ністю підприємств завдяки володінню контрольним

пакетом акцій. Головною їх відмінністю від інших
видів інвестування є наявність повної або часткової
власності інвестора, а також його контролю над за�
рубіжним підприємством, яке стає частиною органі�
заційної структури ТНК, як її філія або дочірнє то�
вариство [1; 2].

За часів сьогодення інтенсивність посилення інтег�
раційних процесів та поглиблення взаємодії відтво�
рювальних структур різних країн суттєво пов'язана з
діяльністю ТНК. На них припадає основна частина ви�
возу капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій,
а також найбільші затрати фінансових ресурсів на
розробку новітніх технологій. Для України залучен�
ня прямих іноземних інвестицій через транснаціона�
лізацію дозволяє вирішувати питання щодо конкурен�
тоспроможності вітчизняної економіки, розвитку
ринку праці й підвищення життєвого рівня населення
[3].

Так, на кінець 2012 року в Україні діють понад 30
світових ТНК, серед яких можна виділити: Alcatel,
British American Tobacco, British Petroleum, Coca�
Cola, Danone, Hewlett�Packard, Huawei, Kraft Foods
(Mondelez International), McDonalds Corporation,
Metro Cash&Carry, Nestlе, Nokia, PepsiСo, Proc�
ter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, SUN Inbev,
Toyota, Unilever. Проте основної уваги заслуговують
ТНК, які займаються виробництвом продукції на те�
риторії України і, як наслідок, розвивають промис�

№ з/п Компанія Етапи проведення заходів Просування продукції 

1 
Nestlé 
(грудень 
1994 р.) 

1998 р. - купівля контрольного пакету акцій Львівської 
кондитерської фабрики «Світоч». 
Травень 2003 р. - створення ТОВ «Нестле Україна» та 
закупівля 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ 
«Торчин») 
З 2004 р. - інвестування в економіку України ˜ 2,5 млрд грн. 
2010 р. - купівля ТОВ «Техноком», ведучого українського 
виробника продуктів швидкого приготування під ТМ 
«Мівіна» 

Випуск торговельних марок 
NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-
mate, Nuts, KitKat, Lion, 
Purina, Gerber, Bistrof, 
«Світоч», «Торчин» та 
«Мівіна» 

Результат діяльності 
Беззаперечний лідер у сфері виробництва продуктів харчування 

2 Danone 
(1998 р.) 

2006 р. - придбання молокозаводу «Родіч» у Херсоні 
(перейменований у «Данон-Дніпро»). 
З червня 2010 р. - введення в число українських активів 
«Danone-Юнімілк» 3-х заводів: «Данон-Дніпро» (випуск > 
80% продукції Danone), «Галактон» в Києві, «Кремез» в 
Кременчуці в результаті злиття компаній Danone і 
«Юнімілк» 

Випуск торговельних марок 
«Актімель», «Активія», 
«Растішка», «Даніссімо», 
«Живинка», «Веселий 
пастушок», «Біобаланс», 
«Тема», «Простоквашино», 
«Галактон»  

Результат діяльності 
Впровадження новітніх технологій та покращення якості молочної продукції, яка 
виробляється вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами, завдяки підтримки 
компанією аграрної галузі шляхом співпраці з приватними господарствами, які 
виготовляють молочну продукцію 

3 

British 
American 
Tobacco 
(18 років) 

2011 р. - сплата до державного бюджету України податків на 
3,6 млрд грн., багатомільйонні інвестиції в Прилуцьку 
тютюнову фабрику 

Випуск торговельних марок 
KENT, Vogue, Pall Mall, 
Capri, Lucky Strike, Viceroy, 
«Прилуки Особливі» 

Результат діяльності 
Модернізація обладнання, забудова нового сучасного високомеханізованого підприємства 
на місці старих виробничих потужностей, вихід на якісно новий рівень продукції 

4 
Procter& 
Gamble 
(1993 р.) 

1990 р. - поява на ринку першої продукції. 
1993 р. - відкриття офісу компанії. 
З початку 1995 р. - інвестування близько 200 млн дол. США 
в основні кошти, оборотний капітал, дистриб’юторську 
інфраструктуру та маркетингову підтримку своєї продукції. 
1997 р. - придбання фірми «Тамбрандс», завод в м. 
Бориспіль, що випускає засоби жіночої гігієни (>80% 
продукції заводу експортується до країн Східної та Західної 
Європи, а також Північної та Латинської Америки) 
2004 р. - поповнення виробничих потужностей в м. 
Орджонікідзе (Дніпропетровська область) 

Випуск >40 торговельних 
марок, з них: Ariel, Tide, 
Pantene Pro-V, Safeguard, 
Camay, Pampers, Always, 
Tampax, Blend-a-med, Wella, 
Londa, Gala, Shandy, 
Gillette, Mach 3, Duracell, 
Oral B, Braun та інші 

Результат діяльності 
Позитивний вплив на економіку України завдяки збільшенню новітньої високоякісної 
продукції, на яку існує значний попит серед споживачів 

Таблиця 1. Аналіз функціонування окремих FMCG,компаній та їх впливу
на національну економіку України

Розробка автором за джерелом [3].
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ловий потенціал країни та створюють нові робочі
місця (табл. 1).

Наведений вище аналіз показав, що завдяки діяль�
ності ТНК іноземне інвестування позитивно відобра�
жається на економіці України, що проявляється у:
створенні нових підприємств або удосконаленні діяль�
ності існуючих завдяки їх модернізації або розширен�
ню; збільшенні якості продукції, її конкурентоспро�
можності на світових ринках та, відповідно, експор�
ту модернізованих товарів і послуг; покращенні умов
праці робітників та екологічної ситуації в країні зав�
дяки імпорту інноваційних технологій; підвищенні
розвитку промислового сектора України; збільшенні
податкових надходжень до бюджету; активізації за�
лучення вітчизняної економіки у світові процеси та
вихід на нові ринки товарів та/або послуг. Однак, не�
зважаючи на просування відповідних ТНК у своїй
діяльності, інноваційний розвиток України зали�
шається на низькому рівні, порівняно з багатьма інши�
ми країнами світу. Тому на питання, чи завжди прямі
іноземні інвестиції мають позитивний вплив на роз�
виток національної інноваційної системи, дозволить
відповісти комплексний аналіз зовнішньоекономічної
інноваційно�інвестиційної діяльності в Україні.

Так, розглядаючи тенденції надходжень прямих
іноземних інвестицій в економіку України (табл. 2),
можна побачити, що до кінця 2004 року їх обсяг по�
ступово збільшувався та склав 9047 млн дол. США,
коли за 2005 рік він значно зріс до 16890 млн дол.
США. Відповідне становище можна пояснити
збільшенням довіри іноземних інвесторів до українсь�
кої економіки та надії України на нову ліберально�
демократичну владу. Однак до кінця 2012 року зрос�
тання обсягів прямих іноземних інвестицій в економ�
іку України поступово уповільнюється, на що у
більшості випадків вплинули різкі коливання експор�
ту прямих інвестицій з України, що особливо спосте�
рігається на початку 2008 року, коли даний показник
збільшився до 6169,6 млн дол. США. Це пояснюється
як політичною кризою в Україні, так і зміцненням
вітчизняного бізнесу, який без втручання державної
влади ефективніше розвивався, але не мав гарантій
збереження зароблених коштів в умовах постійних
міжусобиць між владою та опозицією. Дана ситуація
посприяла в деякій мірі помітному зменшенню част�
ки реалізованої інноваційної продукції за межі краї�
ни у 2007 році до 2,4% в обсязі промислової, попри
значне збільшення кількості підприємств, які реалі�

зували інноваційну продукцію, порівняно з 2006 ро�
ком, в тому числі за межі країни, коли у 2005 році вона
зросла до 3,3%.

Проте, починаючи з 2008 року, експорт інвесто�
ваного капіталу з України мав незначні збільшення та
до 2012 року залишався майже без змін, збільшившись
до 6899,7 млн дол. США, коли за 2012 рік він змен�
шився до 6481,9 млн дол. США. Незважаючи на те, що
це тимчасово вплинуло на збільшення частки реалі�
зованої інноваційної продукції за межі країни у 2008
році до 3,0% через невелику кількість відтоку капіта�
лу за кордон, що надало можливості країні зберегти
власні кошти на реалізацію інноваційної продукції, у
2011 році відбувається різке падіння відповідної час�
тки до 1,1%, коли у 2012 році вона зросла лише до 1,2%
за умов зменшення загальної частки до 3,3% та, відпо�
відно, кількості підприємств, які реалізували іннова�
ційну продукцію, в тому числі за межі країни. Це обу�
мовило зменшення довіри іноземних інвесторів до
вітчизняної економіки, що відобразилося на поступо�
вому уповільненні зростання обсягів припливу іно�
земного капіталу в Україну, через що українські
підприємства поступово втрачали кошти, які спону�
кали їх до здійснення інноваційної діяльності.

Якщо спостерігати за змінами у прибутковості
промислового сектора України від здійснення інно�
ваційно�інвестиційної діяльності, то можна побачи�
ти її незначні коливання до 2003 року, коли до 2008
року її обсяг поступово зріс до 33836,0 млн грн. Од�
нак у 2009 році він різко знизився до 23482,4 млн грн.
Якщо до 2011 року прибуток підприємств зростав не�
великими темпами, склавши 28052,8 млн грн., то у 2012
році його обсяг зменшився до 24677,1 млн грн., що
також вказує на зв'язок між активністю вітчизняно�
го бізнесу та прибутковістю промислових підприємств
України.

Якщо розглянути ситуацію, яка склалася в 2009
році, можна дійти висновку, що їй спонукало, по�пер�
ше, зменшення втручання держави в інвестиційну
діяльність промислових підприємств, як показує
зменшення витрат на фінансування інноваційної
діяльності за рахунок державного бюджету до 127,0
млн грн. По�друге, значна втрата платоспроможності
великої кількості українських банків та підприємств,
що проявляється у суттєвому зменшенні фінансуван�
ня інноваційної діяльності за рахунок інших джерел
на 3137,3 млн грн., куди входять переважно кредити
банків, підприємств, установ та організацій (рис. 1).

Таблиця 2. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної інноваційно,інвестиційної діяльності України
за 2000—2012 роки

Розробка автором за джерелами [4; 5; 6; 7].

Рік 

Прямі інвестиції, 
млн дол. США Витрати 

на 
інновації, 
млн грн. 

Кількість 
підприємств, які 
реалізували 
інноваційну 
продукцію 

Реалізована інноваційна 
продукція в обсязі 

промислової 
Прибуток 

промислових 
підприємств, 
млн грн. В 

Україну 
З 

України Всього За межі 
країни 

Обсяг, 
млн 
грн. 

Частка, % 

Всього За межі 
країни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7-4 
2000 3875,0 170,3 1757,1 1352 270 12148,3 9,4 2,3 10391,2 
2001 4555,3 155,7 1971,4 1298 276 10365,4 6,8 2,1 8394,0 
2002 5471,8 144,3 3013,8 1361 308 12605,7 7,0 2,5 9591,9 
2003 6794,4 166,0 3059,8 1172 353 12882,1 5,6 2,1 9822,3 
2004 9047,0 198,6 4534,6 1095 372 18784,0 5,8 2,5 14249,4 
2005 16890,0 219,5 5751,6 1022 385 24995,4 6,5 3,3 19243,8 
2006 21607,3 243,3 6160,0 918 337 30892,7 6,7 2,8 24732,7 
2007 29542,7 6196,6 10850,9 1035 357 40188,0 6,7 2,4 29337,1 
2008 35616,4 6203,1 11994,2 993 341 45830,2 5,9 3,0 33836,0 
2009 40053,0 6226,3 7949,9 994 334 31432,3 4,8 2,0 23482,4 
2010 44806,0 6868,3 8045,5 964 343 33697,6 3,8 1,5 25652,1 
2011 50333,9 6899,7 14333,9 1043 378 42386,7 3,8 1,1 28052,8 
2012 54462,4 6481,9 11480,6 1037  332 36157,7 3,3 1,2 24677,1 
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Все це змусило промислові підприємства фінансува�
ти інноваційну діяльність за рахунок коштів інозем�
них інвесторів, які у 2009 році збільшилися до 1512,9
млн грн., а у 2010 році їх обсяг зріс до 2411,4 млн грн.,
коли до 2008 року він мав незначні коливання та склав
115,4 млн грн. Відповідно, кошти іноземних інвесторів,
з одного боку, надають підприємствам великого ефек�
ту від здійснення інноваційної діяльності, сприяючи
модернізації економіки країни, з другого боку,
збільшують залежність від іноземних інвесторів, яка
особливо відобразилася у 2010 році, коли обсяг фінан�
сування за рахунок власних коштів до 2010 року по�
ступово зменшився до 4775,2 млн грн., державного
бюджету — до 87,0 млн грн., інших джерел — до 771,9
млн грн.

Однак, до кінця 2012 року, незважаючи на змен�
шення прибутковості та експортування іноземного
капіталу за кордон, ситуація в Україні відносно стаб�
ілізувалася. На це вказує поступове збільшення об�
сягу фінансування за рахунок державного бюджету
до 224,3 млн грн. за умов збільшення відповідного об�
сягу за рахунок коштів іноземних інвесторів до 994,8
млн грн., коли у 2011 році він зменшився до 56,9 млн
грн. Це означає усвідомлення державою інвестицій�
ного клімату та можливості вітчизняних підприємств
зазнати збитків від здійснення зовнішньоекономічної
інноваційно�інвестиційної діяльності, коли майже за
всі попередні роки аналітичного періоду держава не
враховувала потенційні можливості промислових
підприємств здійснювати інноваційно�інвестиційну
діяльність з іноземними інвесторами. У більшості ви�
падків вона намагалася втручатися у внутрішню сис�
тему фінансування з метою зниження рівня ризику
втрати платоспроможності промислових підприємств,
збільшуючи фінансову підтримку за умов зростання
їх витрат на інноваційну діяльність за рахунок інших
джерел фінансування.

Так, проведений аналіз показав, що пряме інозем�
не інвестування, з одного боку, підвищує виробничі
здібності приймаючої країни та якість реалізованої
продукції, збільшуючи рівень розвитку промислових
підприємств, на що особливо вказує становище

відносно суттєвого зростання їх прибутковості у 2005
році та збільшення реалізованої ними інноваційної
продукції за межі країни за умов помітного збільшен�
ня витрат на фінансування за рахунок коштів інозем�
них інвесторів, що посприяло подальшому зростан�
ню прибутковості до 2008 року. З другого боку, пря�
ме іноземне інвестування може надати побічного
ефекту на інноваційно�інвестиційний розвиток прий�
маючої країни, ставши причиною, по�перше, неспра�
ведливої конкуренції, яка дала про себе знати у 2009
році та спричинила суттєві збитки вітчизняних
підприємств завдяки збільшенню попиту на продук�
цію, виробництво якої стимулюють саме іноземні інве�
стиції. Це змусило вітчизняних підприємств створю�
вати додаткові виробничі потужності через немож�
ливість отримувати прибуток за умов відсутності по�
питу на проміжну продукцію з боку іноземних інвес�
торів. По�друге, сприяло витісненню внутрішніх кап�
італовкладень іноземними інвестиціями, яке також
відобразилося у 2009 році, що посприяло витісненню
вітчизняних підприємств зарубіжними, які є більш
конкурентоспроможними, оскільки перші втратили
можливість ефективно розвиватися та просуватися на
світовий ринок. По�третє, обумовило зниження
імпорту продукції приймаючої країни, яке, на наш по�
гляд, і стало причиною двох попередніх чинників,
чому особливо посприяло перевищення експорту
інвестованого капіталу в 2007 році, оскільки воно на�
дало можливості іноземним компаніям виготовляти
високоякісну продукцію, яка надходила до країн з
більш сприятливим інвестиційним кліматом, порівня�
но з Україною, що негативно позначилося на прибут�
ковості та конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств.

Однією з основних проблем, що зумовлює упо�
вільнення розвитку інноваційної системи України є на�
явність незначної кількості ТНК, порівняно з іншими
країнами світу, що знижує рівень довіри іноземних
інвесторів до вітчизняної економіки. Так, за даними
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) 2009 року, в Україні було зареєстровано
367 іноземних філій ТНК, тоді як у багатьох країнах
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Рис. 1. Тенденції змін витрат на інноваційну діяльність за рахунок джерел фінансування за 2000—2012 роки

Розробка автором за джерелом [4].
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СНД цей показник є значно вищим. Зокрема, кількість
ТНК у Молдові склав 2670, у Росії — 1176, у Казах�
стані — 1772. Особливо разючим є порівняння з краї�
нами ЄС, де іноземних філій більше 208000, а мате�
ринських компаній ТНК — понад 39000, а також з
країнами і територіями, що динамічно розвиваються,
особливо Китаєм (280000 іноземних філій), Сінгапу�
ром (14000 іноземних філій) і Малайзією (понад 15000
іноземних філій). Наявність такої невеликої кількості
ТНК в Україні пояснюється багатьма чинниками. Зок�
рема, відповідно до представленого Світовим банком
і Міжнародною фінансовою корпорацією рейтингу
держав за показником створення сприятливих умов
для ведення бізнесу у щорічній доповіді "Ведення
бізнесу�2008" (Doing Business 2008), Україна посіла
лише 139 місце серед 178 країн [8].

Крім того, слід мати на увазі, що у багатьох ви�
падках ТНК передають українським партнерам не
відповідні їхньому рівню розвитку технології з жор�
сткими обмеженнями на продаж; ведуть бізнес у виг�
ідних видах економічної діяльності саме міжнародним
компаніям, а не економіці України, через що виникає
нестача інвестиційних ресурсів у підприємствах, які
здійснюють інші, необхідні для розвитку національ�
ної інноваційної системи, види діяльності. ТНК також
можуть стати причиною порушення певних прав на�
ціональної робочої сили, коли використовуються не�
доліки українського законодавства у сфері охорони
навколишнього середовища, уникати сплати податків
шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з
нижчим рівнем оподатковування, а також впливати на
ціноутворення в країні, що призводить до поглинан�
ня або банкрутства вітчизняних виробників і робить
залежною українську економіку від діяльності міжна�
родних компаній [3; 9].

Відповідно, ефективне залучення ТНК в Украї�
ну та оптимальний розподіл прямих іноземних інве�
стицій за видами економічної діяльності потребує
врегулювання відносин промислових підприємств та
іноземних інвесторів, що сприятиме покращенню
інвестиційного клімату країни. Для цього необхід�
но сформувати ефективну державну політику у га�
лузі інвестування з урахуванням міжнародного дос�
віду та посилення ролі банків у розвитку інвестиц�
ійних відносин не лише на внутрішньому, але й на
зовнішньому рівнях, сприяючи: стабілізації законо�
давчої бази держави, яка відповідала б сучасним
нормам світової економіки у сфері інвестицій; інтег�
рації політичної волі усіх гілок влади; впроваджен�
ню податкових та митних пільг, дотацій, субсидій,
субвенцій, бюджетних позик; стабілізації макро�
економічної та політичної системи; нормалізації
стану фінансово�кредитної системи; підвищенню
рівня життя населення з метою зростання попиту
на товари і послуги міжнародних компаній; розбу�
дові інфраструктури фондового ринку та розвитку
системи організованої торгівлі, що надасть змогу
створити нові робочі місця та підвищити рівень фун�
кціонування і розвитку промислових підприємств з
метою збільшення обсягів реалізованої інновацій�
ної продукції високої якості, в якій особливо заці�
кавлені іноземні держави. Все це надасть можли�
вості збалансувати приріст обсягів надходжень пря�
мих іноземних інвестицій в економіку України і
відтоку прямих інвестицій України за кордон, що
зумовить збільшенню довіри іноземних інвесторів
до економіки України [2; 9].

ВИСНОВКИ
Враховуючи обмеженість інтересу ТНК до еконо�

міки України, яка полягає у зосередженості інозем�
них інвестицій у галузях зі швидкою оборотністю ка�
піталу й забезпеченими ринками збуту (харчовій та
тютюновій промисловості, торгівлі, фінансах, енер�

гетиці), Україна веде недостатньо активний інвести�
ційний бізнес, який сприяє зростанню надходжень
прямих іноземних інвестицій в Україну та покращує
інноваційну діяльність вітчизняних підприємств,
збільшуючи їх платоспроможність реалізувати інно�
ваційну продукцію, яка набуває високої якості, що
потребує значних витрат.

Оскільки іноземні компанії пропонують особли�
во брати до уваги рівень якості продукції, реалізація
продукції за межі країни сприяє збільшенню прибут�
ку вітчизняних підприємств від здійснення інновац�
ійної діяльності, надаючи їм можливості спрямовува�
ти власні кошти за кордон у вигляді прямих інвес�
тицій, за рахунок чого збільшується кількість нових
продуктів і технологій, що спонукає зростання еко�
номічного та соціального розвитку країни, а також
модернізацію національної економіки. Однак, не вра�
ховуючи економічну нестабільність, українські
підприємства нерідко зазнають збитків від здійснен�
ня діяльності з іноземними інвесторами, що негатив�
но впливає на подальший розвиток національної інно�
ваційної системи.

З метою запобігання негативного впливу прямих
іноземних інвестицій на економіку приймаючої краї�
ни та збільшення позитивного, країні�реципієнту вар�
то заздалегідь передбачати всі неприємні наслідки
впливу іноземних інвестицій і безпомилково визнача�
ти необхідність їх залучення. Для цього необхідно
створити такі умови, які задовольнили б іноземних
інвесторів та одночасно були безпечними для інвес�
тиційної діяльності вітчизняних промислових
підприємств. Це потребує створення ефективної дер�
жавної інвестиційної політики щодо покращення інве�
стиційного клімату та розвитку економіки України з
наданням пріоритетів саме тим видам економічної
діяльності, які є стратегічно важливими для інновац�
ійного розвитку країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання доцільності фіскального стимулювання

економіки завжди було актуальним для макроекономі�
чної теорії та процесу вироблення практичних заходів
фінансової політики. На теоретичні аспекти даної про�
блеми в контексті застосування податкових пільг автор
звертав увагу у попередньому дослідженні [1]. Однак,
теоретичні положення потребують емпіричної верифі�
кації. У даному дослідженні ми приділимо увагу аналі�
зу динаміки застосування податкових пільг в Україні як
одному з інструментів фіскального стимулювання еко�
номіки. Зокрема, в даному дослідженні автор проанал�
ізує параметри циклічності застосування податкових
пільг в Україні. Такі заходи фіскальної політики часто
є проциклічними в економіках, що розвиваються. Це
означає, що фіскальна політика у такому разі не є
інструментом активного впливу з боку уряду на еконо�
міку. Також автор ставить перед собою завдання виз�
начити агреговану ефективність податкових пільг в Ук�
раїні, що має значення для відповіді на питання про
доцільність подібного стимулювання економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Циклічність макроекономічної політики в Україні

досить активно досліджувалась на прикладі монетарних
інструментів впливу на економіку [2; 3; 4], фіскальна
політика, однак, загалом залишалась поза увагою мак�
роекономістів. У своїх дослідженнях вітчизняні вчені
доходили висновку, що монетарна політика має контр�
циклічний характер, хоча і обмежено впливає на еконо�
міку через численні інституційні проблеми. У зарубіжній
літературі проблема виділення циклів економіки та виз�
начення параметрів циклічності фінансової політики є
досить відомою і актуальною. У своїх дослідженнях еко�
номісти в основному аналізують проблеми коректного
виділення циклів мароекономічної динаміки та іденти�
фікації дискреційних дій уряду у сфері монетарної та
фіскальної політики [5; 6; 7]. Основний висновок даних
досліджень полягає в наступному — монетарна політи�
ка є контрциклічним інструментом, фіскальна політика
часто є проциклічною в економіках, що розвиваються.

Ефективність фіскальних стимулів для економіки та�
кож досить активно обговорюється в академічній літе�
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ратурі, ця дискусія є досить давньою, оскільки відповідь
на дане питання визначає характер економічної політи�
ки (неокейнсіанська чи неокласична) [8; 9; 10; 11]. У даній
полеміці досить важко знайти певний консенсус, оск�
ільки результати зазвичай залежать від того, до якої на�
укової школи належить дослідник і які припущення
зроблено при побудові емпіричної моделі. У вітчизняній
літературі також проводились дослідження ефектив�
ності бюджетно�податкових важелів впливу на еконо�
мічну динаміку, в результаті чого було зроблено висно�
вок про загальну неефективність таких інструментів
[12]. Зазначимо, що моментом, якому не приділяється
достатньо уваги у проаналізованих дослідженнях, є
ефективність саме податкових пільг як фіскального
інструменту.

ЦІЛІ СТАТТІ
У даній статті автор ставить перед собою ціль виз�

начити характер відношення між економічною динамі�
кою та застосування податкових пільг в Україні, а та�
кож оцінити загальну ефективність пільг, що надають�
ся податковою системою підприємствам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для оцінки параметрів циклічності надання подат�

кових пільг необхідно оцінити кореляцію між дискрец�
ійними рішеннями уряду по наданню пільг та циклами
економічної динаміки. Виділення циклів економіки
може здійснюватись за допомогою ряду методів [13],
найбільш поширеним з них є фільтр Ходріка�Прескот�
та (Hodrick�Prescott filter), який і використовується
нами в даному дослідженні.

Для оцінки циклічності фіскальної політики однією
з головних проблем є виділення дискреційних дій уряду
при формуванні бюджету країни. Складнощі полягають
у тому, що динаміка фіскальних показників може бути
спричинена як автоматичною реакцією на економічні
умови, так і ціленаправленими діями уряду в цій сфері.
Розділити ці два види коливань досить важко. У нашо�
му випадку дана проблема значно спрощується, оскіль�
ки надання податкових пільг великою мірою належить
до дискреційних заходів податкової політики уряду.
Тобто коливання, що спостерігаються у динаміці втрат
бюджету від надання податкових пільг, великою мірою
є наслідком дискреційної податкової політики.

Перед оцінкою кореляції між обсягом надання подат�
кових пільг в Україні та бізнес�циклами суми наданих пільг
було приведено у постійні ціни 2007�го року та видалено се�
зонність. Отримані часові ряди представлено на рисунку 1.

Для того, щоб виявити, як співвідноситься динаміка
надання податкових пільг і бізнес�циклу, було розра�
ховано кроскореляції з максимальним лагом у 6 квар�
талів. Отримані результати не дозволяють зробити вис�
новки про певну ціленаправленість у наданні податко�
вих пільг в Україні. Суми бюджетних втрат від надання
податкових пільг є ациклічними (рис. 2).

 Аналіз отриманих коефіцієнтів говорить про те, що
надання податкових пільг як інструмент фіскальної по�
літики є ациклічним, ми не виявили статистично значи�
мого зв'язку з циклічними коливаннями ВВП.

Констатація ациклічності надання податкових пільг в
Україні логічно веде до питання оцінки ефективності на�
дання податкових пільг в Україні. Загалом методи оцінки
впливу фіскальних шоків на економіку можна поділити на:

Рис. 1. Бізнес,цикли української економіки і динаміка бюджетних втрат від надання податкових пільг (млн грн.)

Рис. 2. Коефіцієнти кореляції між бізнес,циклом та сумами бюджетних втрат від надання податкових пільг в Україні
(2006 — 1 кв. 2012 рр.)
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1) методи на основі найпростіших регресій (benefit�
cost analysis);

2) аналіз на основі модифікацій векторно�авторег�
ресійних моделей (VAR, SVAR, VECM, SVECM);

3) динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги
(dynamic stochastic general equilibrium models);

4) теорія ігор.
Концентруючись на статистичних методах, у при�

Рис. 3. Динаміка податкових надходжень (Taxes), ВВП (GDP) та податкових пільг (Tax benefits) в Україні (тис. грн.)

1 Кількість лагів в регресії для проведення тесту підбиралась таким чином, щоб прибрати автокореляцію залишків. Якщо ρ=1,
то часовий ряд містить одиничний корінь і є нестаціонарним.

Таблиця 1. Тести на стаціонарність часових рядів податкових надходжень
та втрат бюджету від надання податкових пільг в Україні

Рис. 4. Динаміка циклічних коливань ВВП та податкових надходжень в Україні (тис. грн.)
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кладних дослідженнях використовується два основні
підходи до оцінки мультиплікатора, при цьому основ�
ною проблемою є ідентифікація дискреційних дій уря�
ду у фіскальній сфері. Перший підхід передбачає дослі�
дження ефектів військових витрат уряду на рівень ви�
пуску продукції, що значно зростають у період війн і є
заданими екзогенно, тобто не пов'язані з попередніми
макроекономічними обставинами [14; 15]. Однак, даний
підхід має свої обмеження для застосування, оскільки
великі військові конфлікти відбуваються не так часто.
По цій причині даний метод неприйнятний і для Украї�
ни. Іншою перешкодою для застосування цього методу
є значні зміни варіації макроекономічних показників у
періоди військових дій, що не дає можливості застосо�
вувати прості економетричні моделі. Другим підходом
для ідентифікації мультиплікатора є структурні вектор�
но�авторегресійні моделі (SVAR) [16; 17], які будують�
ся на основі попередніх уявлень дослідника про динам�
іку випуску продукції та фіскальної політики. Даний
підхід є більш прийнятним для економіки України, тому
він буде використаний нами для відповідних оцінок.

Схематично SVAR�аналіз можна представити на�
ступним чином: будуються VAR�модель, яка у наведе�
ному вигляді представлена рівнянням (1)

(1),
де Y

t
 — ендогенні змінні;

Z
t
 — екзогенні змінні;
 — похибка;

A, C, D, B — матриці відповідних коефіцієнтів. Шля�
хом алгебраїчних перетворень можна показати, що:

(2),

(3).

При цьому дослідник зацікавлений саме у значен�
нях коефіцієнтів у матрицях A та B, оскільки вони вка�
зують на вплив дискреційних змін у досліджуваних про�
цесах на певний об'єкт. Взаємодію змінних можна пред�
ставити у вигляді системи рівнянь, куди входять як
структурні шоки, так і похибки з VAR�системи. Якщо
вважати, що g — бюджетні видатки, t — податкові над�
ходження, x — обсяг випуску, то отримаємо систему:

(4).

Оцінка ефектів надання податкових пільг економіці
України оцінювалась нами на основі наступних даних:
ВВП, сукупні податкові надходження, обсяг втрат бюд�
жету від надання податкових пільг. У дослідженні ви�
користовувались поквартальні дані для періоду 2000—
2012 рр., крім податкових пільг. Усі дані було дефльо�
вано і приведено у ціни 2007�го року, також було про�
ведено коригування на сезонність, отримані часові ряди
наведено на рисунку 3.

З представленого рисунку видно, що досліджувані
часові ряди є нестаціонарними. Уявлення про характе�
ристики тренду, що міститься в часових рядах податко�
вих надходжень та втрат бюджету від надання подат�
кових пільг можна отримати, провівши тест на одинич�
ний корінь, результати якого наведено в таблиці 1.

Результати тестів вказують на нестаціонарність
рядів даних і присутність в них стохастичного тренду.
Винятком є податкові надходження, які ідентифіковані
тестом як тренд�стаціонарний процес. Такий резуль�

Рис. 5. Акумульовані відгуки змінних на шоки втрат бюджету від надання податкових пільг та рівня випуску
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тат не є дивним, оскільки, якщо проаналізувати графік,
то можна побачити, що структурний шок, який пере�
жила економіка України в кінці 2008�го року, значно
менше відобразився на податкових надходженнях, ніж
на ВВП. Наявність лінійного тренду в податкових над�
ходженнях є досить сумнівною, адже він повинен бути
пов'язаним із загальноекономічними тенденціями роз�
витку економіки. Для видалення тренду з часового ряду
податкових надходжень ми застосували фільтр Ходр�
іка�Прескота, який виділив тренд, близький до лінійно�
го. Стандартні тести на одиничний корінь часто не мо�
жуть точно ідентифікувати характер тренду, в даному
випадку це було спричинено меншими відносними ко�
ливаннями сплачених податків у період кризи, ніж
ВВП.

Візуальний аналіз динаміки коливань ВВП та по�
даткових надходжень навколо довгострокових трендів
свідчить про певні закономірності (рис. 4). До 2007�го
року податкові платежі (не податкова політика) мали
проциклічну форму — платежі зростали під час еконо�
мічного спаду і скорочувались під час циклічного рос�
ту. Після 2007�го року ситуація змінилась і податкові
платежі почали рухатись в унісон з циклом ВВП. Пояс�
нення цьому явищу ми бачимо в тому, що у роки кризи
економічні потрясіння були настільки сильними, що дер�
жавні податкові органи не змогли залишити підконт�
рольною динаміку податкових платежів, і податкові над�
ходження різко скоротились разом із економічними по�
казниками.

Оскільки при використанні загальних податкових
надходжень як змінної, що ідентифікує податкову полі�
тику, результати розрахунків можуть бути зміщеними
через проблеми ідентифікації шоків податкових надход�
жень, нами було використано дані по податковим
пільгам для більш експліцитного введення використан�
ня податкових пільг як інструменту регулювання в сис�
тему рівнянь. Зазначимо, дані по втратам бюджету від
надання податкових пільг мають досить погані статис�
тичні властивості. По�перше, кількість спостережень
скорочується до 24, по�друге, часовий ряд є сильно не�
стаціонарним, по�третє, у часовому ряді є кілька знач�
них відхилень (outliers), зокрема у 3�му та 4�му кварта�
лах 2007�го року та 1�му кварталі 2012. Ці проблеми були
послаблені нами через застосування фільтру Ходріка�
Прескота та згладжування часового ряду. Результати
представлено на рисунку 5.

Зміни у рівні надання податкових пільг не мають ста�
тистично значимого впливу на динаміку випуску про�
дукції. Більше того, динаміка втрат бюджету від пільго�
вого оподаткування є менш стійкою, ніж для податко�
вих платежів. Отримані оцінки свідчать про неефек�
тивність податкових пільг, що надаються в Україні, у
крайньому разі цього позитивного ефекту не спостері�
гається у ВВП. Бізнес загалом в Україні не відчуває на
собі надання пільг і функціонує відокремлено від про�
грам державної підтримки. Такий стан речей є резуль�
татом непродуманості механізму надання пільг, оскіль�
ки вони не діють на збільшення добробуту суспільства
та суб'єктивності у їх розподілі, що є наслідком корупції
або родинних зв'язків і першопочатково не ставить на
меті збільшення випуску продукції.

ВИСНОВКИ
Головним висновком з отриманих результатів є те,

що податкові пільги та цикли економіки не мають по�
в'язаної між собою динаміки. Це вказує на необхідність
перегляду системи надання податкових пільг в Україні
з переорієнтацією на більш активне її використання як
контрциклічного інструменту фіскальної політики.
Іншим аспектом надання податкових пільг в Україні є
їх загальна неефективність, що також свідчить про на�
гальну потребу інвентаризації як самих пільг, так і вдос�
коналення системи їх надання. Реформування системи
надання пільг з метою підвищення їх дієвості і переорі�

єнтації на цикли ділової активності може здійснюватись
через впровадження системи постійного моніторингу їх
результатів, прозорого та публічного обліку наданих
податкових пільг, надання пільгам адресного характе�
ру.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
 Інвестиційна діяльність є одним із головних дже�

рел забезпечення довгострокових конкурентних пере�
ваг підприємств, надає їм можливість для формування
надійних основ сталого економічного зростання. Тому
особливої уваги заслуговує питання забезпечення ефек�
тивності прийняття інвестиційних рішень на промисло�
вих підприємствах України на основі сформованого
інвестиційного портфелю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Процес прийняття інвестиційного рішення на тео�

ретичному рівні був докладно досліджений такими
вченими, як: Н.М. Гуляєва, Л.В. Борщ, С.В. Герасимо�
ва, Т.І. Лепейко, Я.І. Легкої, М.О. Павловської та інших.
Також проблемі прийняття рішень в умовах невизначе�
ності та ризику присвячені роботи учених: В.В. Віт�
лінського, С.І. Наконечного, С.М. Клименка, Г.І. Вели�
коіваненко. Однак названі роботи розкривають пере�
важно теоретичні аспекти, практичне розглядання даної
проблеми по галузях недостатньо освітлені в роботах
сучасних вчених.
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ЗАГАЛЬНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — визначити особливі риси формуван�

ня інвестиційного портфелю в коксохімічній галузі та
залізничному транспорті України, окреслити можливі
напрями покращення процесу прийняття інвестиційних
рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційна діяльність — основа будь�якої

підприємницької діяльності. Згідно Закону України
"Про інвестиційну діяльність" [1], інвестиціями є всі
види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла�
даються в об'єкти підприємницької та інших видів
діяльності, в результаті якої створюється прибуток
або досягається соціальний ефект. Залежно від того,
де вкладається капітал (у межах країни чи за кордо�
ном), розрізняють внутрішні та зовнішні інвестиції.
Внутрішні інвестиції — це вкладення капіталу однієї
країни в підприємства цієї самої країни. Зовнішні інве�
стиції — це вкладення в підприємства іноземного капі�
талу. Усі внутрішні та зовнішні інвестиції можуть
бути приватними або державними. У свою чергу,
зовнішні інвестиції поділяються на прямі та порт�
фельні.
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Прямі — це вкладення капіталу за кордоном, їх ве�
личина дорівнює не менш як 10 % вартості того чи іншо�
го проекту. Портфельні — закордонні інвестиції розм�
іром до 10 % вартості капітального проекту, що
здійснюється за їх допомогою. За видами активів, що
входять у інвестиційний портфель, інвестиції поділяють�
ся на фінансові, реальні та інтелектуальні. Фінансові
інвестиції означають використання наявного капіталу
для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів,
що випускаються підприємством або державою. Реальні
інвестиції — це вкладення капіталу в різні сфери і га�
лузі економіки з метою оновлення існуючих і створен�
ня нових благ. Такі інвестиції забезпечують одержання
набагато більшого прибутку. Реальні інвестиції дістали
ще назву виробничих або капітальних вкладень. Інте�
лектуальні інвестиції — вкладення коштів у розвиток
наукових досліджень та розробок, на підготовку
фахівців на різноманітних курсах, ліцензій, "ноу�хау" та
ін.

Управлінські рішення по реальних інвестиціях ма�
ють фундаментальну значимість, тому що, по�перше, ре�
зультати цих рішень визначають організаційно�техніч�
ний і економічний рівень підприємства на кілька років
уперед, по�друге, для їх реалізації відволікаються значні
фінансові ресурси. Необгрунтовані інвестиційні рішен�
ня можуть створити для підприємства, поряд з не�
здійсненністю прогнозованого виграшу, додаткові про�
блеми, які пов'язані зі значними витратами і втратами, а
іноді призводити до банкрутства. Саме тому необхідно
визначити критерії оцінки прийняття раціонального
інвестиційного рішення [2].

Існує два види критеріїв оцінки ефективності інвес�
тицій.

Перший — це макроекономічні критерії, які врахо�
вують всі наслідки реалізації інвестиційної програми або

проекту з економічної, соціальної та екологічної точки
зору.

Другий — мікроекономічні, які відображають
суб'єктивні господарські інтереси безпосередніх учас�
ників інвестиційного процесу в стратегічній перспективі.

При прийнятті інвестиційних рішень пропонується
використовувати систему показників ефективності інве�
стицій (табл. 1) [3].

Загальний стан розвитку ринку коксохімічної про�
дукції України можна охарактеризувати поняттям
"інтегральний розвиток". Лише при використанні
новітніх технологій стає можливим значне зниження со�
бівартості продукції, що дозволяє зберегти конкурен�
тоздатність продукції як на внутрішньому так і зовніш�
ньому ринках. Але беручи до уваги високу вартість роз�
робок та досліджень в сфері інновацій та витратність
впровадження удосконалюючих проектів, їх викорис�
тання стає можливим лише за умов об'єднання та інтег�
рації капіталів, формування інвестиційних портфелів
декількох підприємств. Тому підприємства коксохіміч�
ної галузі, як складовий елемент промислово�виробни�
чого ланцюжка "вугілля�кокс�метал" вимушені співпра�
цювати з підприємствами металургійної, вуглевидобув�
ної, машинобудівної та інших галузей. Найчастіше, чим
довший та міцніший промисловий ланцюжок, тим еко�
номічно ефективніше, сильніше та стабільніше працює
кожне окреме підприємство.

На сьогоднішній день активи коксохімічних під�
приємств розподілені між такими компаніями як: Меті�
нвест (46,6%), Evraz Group (8%), група АрселорМіталл
(13,4%), Індустріальний союз Донбасу (15,4%), Донець�
ксталь (14,2%) та ін. (рис. 1) [4, 5].

Майже половину всього обсягу виробленої коксохі�
мічної продукції забезпечується групою Метінвест. Гру�
па Метінвест — міжнародна вертикально інтегрована

Таблиця 1. Система показників оцінки ефективності інвестицій

Рис. 1. Власники активів коксохімічної промисловості України
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гірничо�металургійна компанія, яка об'єднує 24 підприє�
мства в Україні, Європі та США. До складу групи Метін�
вест входить коксохімічне підприємство ПрАТ "Єна�
кієвський коксохімпром", де особлива увага приділяється
забезпеченню ефективного корпоративного управління,
прозорості прийняття інвестиційних рішень та відкритості
комунікаційних процесів. Всі інвестиційні рішення прий�
маються системно та структуровано згідно з сформова�
ною структурою управління підприємством (рис. 2) [6].

У склад Наглядової ради входять два незалежних
директора, що забезпечує неупередженість прийнятих
рішень. Права міноритарних акціонерів забезпечують�
ся положеннями статуту підприємства. Правління ком�
панії визначає стратегічні задачі та перспективи розвит�
ку по кожній з ключових сфер. Реалізацію розробле�
них політик на кожному рівні управління здійснюють
функціональні підрозділи компанії. Стратегічні цілі ком�
панії деталізуються в перспективні плани діяльності
функціональних дирекцій, під які на кожному підпри�
ємстві розробляються заходи. Всі директори функціо�

нальних напрямів є членами правління компанії, таким
чином забезпечується виконання, координація та без�
посередній контроль програм. Реалізація ключових про�
ектів та програм розглядається на засіданнях наглядо�
вої ради.

Ефективна система прийняття інвестиційних рішень
забезпечує уникнення конфліктів інтересів сторін, всі
положення зафіксовані в "Положенні про конфлікти
інтересів" [6]. У компанії визначені типи угод, які мо�
жуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, такі угоди
обов'язково проходять підтвердження наглядовою ра�
дою. Розроблена компанією методика прийняття інвес�
тиційних рішень достатньо раціональна та логічна, але
має можливі напрями вдосконалення. Схематично сис�
тему прийняття інвестиційних рішень на зборах ПрАТ
"Єнакієвський коксохімпром" можна зобразити наступ�
ним чином (рис. 3).

Ідея даного механізму полягає в тому, що процес
прийняття інвестиційних рішень для коксохімічних
підприємств не повинен носити жорстоко стандартизо�
ваного та регламентованого характеру та спиратися
лише на повноваження його учасників. У сучасних умо�
вах дуже важливим є вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів на всі процеси життєдіяльності підприємства,
в тому числі процес прийняття управлінських рішень.
Процес прийняття інвестиційних рішень повинен бути
максимально динамічним та гнучким, спиратися на си�
туаційний підхід.

Особливості прийняття інвестиційних рішень на
підприємствах залізничного транспорту України визна�
чаються монополізацією та державним регулюванням,
згідно із законом "Про залізничний транспорт" [7]: з
метою забезпечення державних і суспільних інтересів,
свободи підприємництва і формування ринку транспор�
тних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнь�
ого природного середовища Кабінет Міністрів України
визначає умови і порядок організації діяльності заліз�
ничного транспорту загального користування, сприяє
його пріоритетному розвитку, надає підтримку в задо�
воленні потреб залізниць у рухомому складі, матеріаль�
но�технічних і паливно�енергетичних ресурсах. Розви�
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ток будь�якого підприємства залізничної галузі, при�
множення його економічного потенціалу та підвищен�
ня конкурентного статусу значною мірою залежить від
ефективності реалізованих інвестиційних програм.
Існує алгоритм, за допомогою якого приймаються ефек�
тивні інвестиційні рішення, він передбачає наступні кро�
ки: виявлення напрямів реальних інвестицій; визначен�
ня термінів та способів реалізації те детальний аналіз
інституціональних, технічних, ринкових, фінансових та
інших факторів ризику.

Прийняття рішень на інвестування грунтується на
принципах оцінки ефективності інвестиційного рішен�
ня:

— аналіз інвестиційного проекту всього життєвого
циклу;

— моделювання грошових потоків, включаючи всі
пов'язані із реалізацією інвестиційного проекту грошові
надходження та витрати;

— оцінка всіх можливих альтернатив інвестування;
— принцип позитивності та максимуму ефекту;
— урахування чиннику часу при оцінці інвестицій�

ного проекту (дисконтування);
— урахування всіх можливих наслідків інвестицій�

ного рішення (економічні, екологічні, соціальні);
— багатоетапність оцінки на різних стадіях життє�

вого циклу проекту.
Процес прийняття інвестиційного рішення у заліз�

ничній галузі визначається розробленою державною
програмою розвитку залізничного транспорту до 2020
року, при цьому фінансування інвестиційних проектів
відбувається на змішаній основі із залученням власних
коштів транспортних підприємств, бюджетних коштів;
коштів місцевих бюджетів на цілі, пов'язані з транспор�
тним обслуговуванням населення регіону, підприємств
і організацій; залученням прямих інвестицій внутрішніх
і зовнішніх стратегічних інвесторів; інвестицій на заса�
дах концесій та інших джерел.

У розрізі можливих джерел фінансових ресурсів
передбачено таку структуру фінансування: кошти дер�
жавного бюджету — 16,9%, кошти місцевих бюджетів —
9,8 %, інші джерела (інвестиції, кредитні кошти та ін.)
— 73,3% [6].

Вихід залізничної галузі України з кризового стану
тісно пов'язаний з інвестиційною активністю
підприємств. Значна частина з них не має можливості
оновити основні фонди, підвищити рівень виробництва
через нестачу матеріальних засобів. Тому для
підприємств залізничної галузі України необхідною є
розробка комплексу мір з покращення процесу прий�
няття інвестиційних рішень та залучення додаткових
інвестиційних коштів у розвиток, які забезпечать еко�
номію та більш раціональне використання ресурсів. Та�
кож потрібно реформувати транспортну систему та гар�
монізувати транспортне законодавство із відповідним
законодавством Європейського Союзу (аcquis com�
munautaire), щоб повністю використати транзитний по�
тенціал та вигідне географічне розташування країни.

До головних напрямів реалізації потенціалу заліз�
ничного транспорту, що сприятимуть зростанню його
ефективності та якості послуг, належать:

— модернізація системи державного управління за�
лізничним транспортом;

— формування конкурентного ринку послуг заліз�
ничного транспорту;

— інтенсифікація робіт з облаштування залізничних
переходів через державний кордон як у східному, так і
західному напрямках;

— впровадження заміни пільг з перевезення визна�
чених категорій громадян на адресну грошову допомо�
гу;

— продовження робіт з електрифікації залізничних
шляхів;

— поширення практики організації швидкісного
руху пасажирських поїздів;

— впровадження нових міжнародних контейнерних
маршрутів, організація роботи вагонного парку в умо�
вах зміни його структури за формами власності та ін.

При цьому шляхи покращення процесу прийняття
інвестиційних рішень на залізниці такі:

— запровадження державно�приватного партнер�
ства з метою концентрації ресурсів для змішаного
фінансування розвитку транспортної інфраструктури;

— залучення капітальних вкладень та приватного ка�
піталу вітчизняних та іноземних інвесторів;

— запровадження механізмів довгострокового
пільгового кредитування інвестицій у ресурсо� та енер�
гозберігаючу техніку та технології;

— переоцінка основних фондів та запровадження
механізму прискореної амортизації;

— розширення елементів платності користувачів
транспортної інфраструктури (автошляхи, залізнична
мережа) на принципах самоокупності;

— встановлення ставок плати, які дозволять макси�
мально відшкодовувати експлуатаційні витрати та збит�
ки за шкоду, нанесену природному середовищу;

— сформувати ресурси для стійкого розвитку інфра�
структури, підтримання її на високому технічному та
технологічному рівні.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

З огляду на поточний стан економіки України на
формування інвестиційного портфелю підприємств
впливає багато зовнішніх факторів. Для того, щоб про�
тистояти всім несприятливим та руйнуючим факторам
зовнішнього середовища, підприємства повинні об'єдну�
ватися у виробничі та фінансово�промислові групи. При
цьому комунікаційна система та процес прийняття уп�
равлінських рішень ускладнюється. Тому для ефектив�
ної діяльності та прийняття раціональних інвестиційних
рішень на коксохімічних підприємствах України необх�
ідно не тільки створювати сильну управлінську коман�
ду, а й розглядати кожне прийняття рішення як унікаль�
ний процес, керуючись при цьому певними принципами
та використовуючи необхідні методи.

У той час як на підприємствах залізничної галузі пріо�
ритетними напрямами покращення процесу прийняття
інвестиційних рішень є вдосконалення нормативної за�
конодавчої бази, яка регулює залізничну діяльність краї�
ни та використання чіткого алгоритму та системи показ�
ників оцінки ефективності інвестиційних проектів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення економічного зростання — одне з най�

важливіших завдань, що стоять перед економікою краї�
ни. Світовий досвід показує, що досягнення цієї мети
значною мірою залежить від процесу залучення, аку�
муляції та використання капіталу для подальшого на�
правлення у виробничі та соціальні сфери вільних гро�
шових коштів домогосподарств і організацій. Хоча ем�
піричні дослідження часто доводять прямий зв'язок між
фінансовим та економічним зростанням, залишається
багато спірних питань про те, як ці результати повинні
бути інтерпретовані. У статті було досліджено напрям
та силу взаємозв'язку між фінансовим та промисловим
секторами економіки України. Проведена оцінка фінан�
сових показників, які сприяють розвитку промислових
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для проведення аналізу були використані праці,

присвячені аналізу циклів економічної кон'юнктури та
їх наслідків для промислового виробництва, таких вче�
них, як: Р. Голдсмита, Дж. Хикса, Р. Камерона, Н.Д. Кон�
дратєва, Ф. Кюдланда, Л. Левина, А. Назаренко,
М.І. Столбова, Н.М. Розанової, Е. Прескотта, Г. Хабер�
лер, Е. Хансен, Л. Харрис, Р. Ф. Харрод, Й. Шумпетера
та ін.

Незважаючи на велику кількість наукових публікацій,
багаторічну історію вивчення сутності, принципів функ�

УДК 336.01 (477)

Н. В. Параниця,
ст. викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці,
Національний університет державної податкової служби України

ВПЛИВ ВАРІАЦІЇ КОН'ЮНКТУРИ

ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ПРОМИСЛОВИЙ

СЕКТОР УКРАЇНИ

N. Paranytsya,

senior lecturer Department of Statistics and Mathematical Methods,

Economics National University of State Tax Service of Ukraine

EFFECTS OF VARIATIONS IN FINANCIAL MARKET IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE

Проведено емпіричні дослідження для виявлення зв'язку між фінансовим та промисловим сектораV

ми України. Досліджено вплив кон'юнктурних коливань фінансового ринку на функціонування промисV

лового виробництва.

An empirical study to identify the relationship between the financial and industrial sectors of Ukraine. The

effect of shortVterm fluctuations in the financial market on the functioning of industrial production.

Ключові слова: кон'юнктура фінансового ринку, регресія Барро, промисловий сектор, фінансовий сектор.
Key words: financial market conditions, Barro regression, the industrial sector, the financial sector.

ціонування фінансового ринку як окремих секторів, так
і фінансової системи в цілому, ряд аспектів фінансової
діяльності досі залишаються малодослідженими. Завдя�
ки глобалізації фінансової системи та економіки вини�
кають нові фінансові інструменти, це призводить до ви�
никнення нових видів ризиків, що вимагає нових науко�
вих досліджень. Детального дослідження потребує про�
блема поглибленого вивчення коливань змінних фінан�
сового ринку в сучасних економічних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є дослідження впливу

кон'юнктури фінансового сектора на динаміку промис�
лового сектора економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий сектор у сучасних умовах є одним із ба�

зових складових сучасної економіки. Завдяки йому
відбувається перетік капіталу в галузі економіки.

Науковці всього світу розходяться в думках щодо
впливу фінансового сектора на зростання економіки. Ви�
рішення спорів про важливість фінансового розвитку еко�
номічного зростання актуальна для розроблення моделей
взаємозв'язку між фінансовим та промисловим сектора�
ми. Спираючись на роботи Бейджгот (1873), Шумпетер
(1912), Герлі і Шоу (1955), Голдсміт (1969), і Маккіннон
(1973), проведемо дослідження оцінки ролі фінансового
сектора в стимулюванні економічного зростання [2, с. 31].
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Йозеф Шумпетер (1883—1950) спробував створити
цілісне уявлення про механізм функціонування ринко�
вої економіки, спрогнозувати імовірнісний варіант її
розвитку. Капітал не є якимось єдиним для всієї еконо�
міки фондом. Але слід враховувати, в чиїх руках знахо�
диться цей фактор. З цих позицій Й. Шумпетер розгля�
дає категорії кредиту і грошей. Підприємці не можуть
обійтися без банківського кредиту для придбання за�
собів виробництва. Банки надають кредит, забезпечую�
чи необхідний перерозподіл суспільного капіталу, тоб�
то банки "стоять між тими, хто бажає здійснювати нові
комбінації, і власниками засобів виробництва [9].

Хоча початковий внесок у проблему взаємодії фінан�
сового і реального секторів є з різних джерел, всі дослі�
дження збігаються у твердженні, що існує значний і по�
зитивний зв'язок між цими двома змінними. Голдсміт
(1969), наприклад, фокусується на відносинах між фінан�
совим розвитком та ефективністю інвестицій. З другого
боку, McKinnon (1973) та Шоу (1973) свідчать про важ�
ливість фінансової лібералізація у розвитку внутрішніх
заощаджень і, отже, інвестицій. Голдсміт (1969) стверд�
жує, що позитивна кореляція між фінансовим розвитком
та зростанням рівня реального ВНП на душу населення
відбувається в основному за рахунок ефективного вико�
ристання основних фондів [1, с. 2017].

Для аналізу впливу варіації кон'юнктури фінансо�
вого ринку на промислові підприємства проведемо рег�
ресійний аналіз з використанням рівняння "регресії Бар�
ро". У загальному модель має вигляд:

,

де а
0
, α, β — коефіцієнти, F

it
 — показник розвитку

фінансового ринку країни і в момент часу t, X
it
 — зна�

чення допоміжних змінних для країни і в момент часу t,
ε

it
 — випадкова похибка регресії [7, с. 61].

Інформаційною базою для оцінки залежності про�
мислового сектора від фінансового сектора служать
дані офіційних джерел Державної служби статисти�
ки України, Національного банку України та дані
Першої фондової торговельної системи (далі —
ПФТС, табл. 1).

Використаємо одну із можливих специфікації "рег�
ресії Барро" [8, с. 61]:

,

де Y — коефіцієнт зростання промислової продукції;

 — відношення капіталізації

ринку цінних паперів ПФТС до обсягу виданих кредитів
банками суб'єктам господарювання;

 — частка активів банків в обсязі про�

мислової продукції;

 — частка інвестицій в основний капі�

тал промислових підприємств в обсязі промислової про�
дукції;

a — вільний член рівняння регресії;

Таблиця 1. Основні показники фінансового та промислового секторів України за 2000—2011 рр.

Джерело: дані Національного банку України, Державного комітету статистики України та ПФТС.

Таблиця 2. Розраховані показники для рівняння регресії за 2000—2011 рр.

Джерело: розраховано автором за даними таблиці 1.
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b, c, d — індивідуальні коефіцієнти;
ε — помилка регресії.
Для розрахунку параметрів рівняння регресії знай�

демо відношення показників (табл. 2).
Відношення капіталізації ринку цінних паперів

ПФТС до обсягу виданих кредитів банками суб'єктам
господарювання у більшості випадків знаходиться в
межах від нуля до одиниці, це значить, що в Україні
більша частка фінансового ринку припадає на банки. Си�
туація змінюється у 2011 році, домінує сегмент цінних
паперів, показник більше одиниці становить 2,18. Се�
реднє значення показника в Україні за 2000—2011 рр.
становить 0,9, для країн із середнім рівнем доходу на
душу населення складає — 0,3 і 0,17 — для країн з висо�
ким рівнем доходів [8, с. 64]. У країнах, де у фінансово�
му секторі домінує ринок фінансових інструментів, вони
є лідерами і в економічному зростанні. Для успішного
розвитку економіки в Україні потрібно розвивати ри�
нок цінних паперів та впроваджувати нові фінансові
інструменти.

Значення коефіцієнта кореляції між відношенням
капіталізації ринку цінних паперів ПФТС до обсягу ви�
даних кредитів банками суб'єктам господарювання і
темпом приросту промислової продукції для України
становить 0,11, що свідчить про банкоцентричну модель,
для країн з домінуванням фондового ринку в структурі
фінансового ринку він становить 0,4 [8, с. 65].

На підставі розрахункових даних із застосуванням
пакета EXCEL отримали лінійне рівняння:

Зіставлення значень дозволяє зробити висновок, що
найбільша частка впливу припадає на фактор X

3
, тобто

збільшення інвестицій в основний капітал на 1 % при�
зводить до зростання обсягу промислової продукції на
1,7 %.

Наступним за силою впливу є фактор X
2
 — частка

активів банків в обсязі промислової продукції харак�
теризує значимість фінансового ринку (фінансову гли�
бину) в економіці. Вільний коефіцієнт даного показ�
ника від'ємний �0,25, це можна пояснити тим, що акти�
ви банків за останні роки знижувались (рис. 1). По�
рівнявши темп приросту виданих кредитів банками та
темп приросту активів банків, можна побачити, що
темп приросту виданих кредитів навіть під час фінан�
сової кризи в 2009 році становив 0,51 %, а темп приро�
сту активів банку був від'ємним і становив — 6,29 %. За
результатами дослідження М.І. Столбова було вста�
новлено, що чим нижчий рівень розвитку країни, тим
вища ймовірність того, що показник фінансової гли�
бини негативно впливає на темпи економічного зрос�
тання [8, с. 62]. Такий характер співвідношення між
фінансовим ринком та промисловістю був виявлений в
Україні.

Результати перевірки отриманої моделі показали,
що існує тісний лінійний зв'язок, коефіцієнт кореляції
r = 77,43 %. Значення коефіцієнта детермінації даної
моделі становить 0,5996, тобто на 59,96 % індекс реалі�
зованої продукції залежить від перелічених факторів і
на 40,04 % від інших факторів, включаючи стохастичну
змінну. Всі коефіцієнти даної регресійної моделі зна�
чущі (значення t�статистики за модулем перевищує зна�
чення t�розподілення Ст'юдента).

ВИСНОВКИ
Дослідження глибини фінансового ринку України

показало, що в Україні банкоцентрична модель фінан�
сового ринку, тобто у структурі фінансового ринку Ук�
раїни домінуюча роль належить банкам. Банківські кре�
дити становлять більшу частину, ніж ринок цінних па�
перів, що, в свою чергу, призводить до збільшення вит�
рат промислових підприємств, адже підприємствам при�
ходиться сплачувати значні відсотки за користування
кредитів. У розвинених країнах через ринок цінних па�

перів здійснюється інвестування промисловості, що
значно вигідніше банківських кредитів. Для України
дуже важливо розвивати ринок цінних паперів, для
збільшення обсягу інвестицій в реальний сектор.

Вплив фінансового ринку на економічне зростання
варіюється залежно від рівня розвитку країн. Для фінан�
сово�економічного зростання України потрібно розви�
вати фінансовий сектор, який позитивно впливає на
модель економічного зростання шляхом стимулювання
економіки за рахунок ефективного розподілу ресурсів.
Необхідні цілеспрямовані зусилля щодо створення і
впровадження нових форм такої взаємодії, адекватних
вимогам економіки на сучасному етапі й орієнтованих
на вирішення найбільш актуальних економічних про�
блем.
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Рис. 1. Темп приросту обсягів виданих кредитів банками
та активів банків за 2001—2011 рр.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зародження корпорацій в Україні розпочалось із

набуттям незалежності. Однією з перших та найпо�
тужніших фінансово�промислових груп була харкі�
вська корпорація "СТАНК", яка в 1994 році отримала
значний прибуток, розміром $ 100 млн. Заснована у
1990 році, спочатку компанія займалась дрібною тор�
гівлею, а згодом предметом її діяльності став продаж
металів та автомобілів [1]. До найбільших сучасних ук�
раїнських корпорацій належать із широким спектром
діяльності: "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), На�
уково�виробничо�інвестиційна група "Інтерпайп",
"Систем кепітал менеджмент" (СКМ), "УкрАВТО",
Кондитерська корпорація "ROSHEN", Група "При�
ват". На сучасному етапі розвиток підприємств забез�
печують наукові дослідження та розробки. Результа�
ти НДДКР, серед яких нові знання, інновації, патен�
ти, ліцензії тощо, забезпечують суттєві конкурентні
переваги на ринку їх власникам. Вітчизняні підприє�
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мства починають формувати власні інноваційні сис�
теми, обирають зручний та взаємовигідний формат
співпраці (створення корпорацій та інших структур)
та очікують інституційних перетворень, що сприяти�
муть створенню інновацій, постійному технологічно�
му вдосконаленню, а також виробництву та експорту
високотехнологічної продукції з високою доданою
вартістю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
На дослідженні корпорацій та корпоративних

відносин зосередили свою увагу багато науковців, се�
ред яких: Л.І. Федулова, Л.С. Головкова, М.В. Самосу�
дов, Й.А. Шумпетер, Л.В. Левковська [3; 4; 5; 6; 8]. Так,
Й.А. Шумпетер виділив основним суб'єктом інновацій�
ної діяльності в ринковій економіці великі корпорації
[6]. Л.І. Федулова наголошує, що ті форми об'єднання
підприємств, які діють в Україні, доцільніше визначати
як корпоративні структури [3].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд особливостей та надання

пропозицій щодо формування взаємодії в інноваційній
сфері між підприємствами корпорації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існує безліч тлумачень поняття "корпорація", які

описують цю структуру з різних позицій та підходів.
Господарський кодекс України, зокрема, визначає кор�
порацію як "договірне об'єднання, створене на основі
поєднання виробничих, наукових і комерційних інте�
ресів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними
окремих повноважень централізованого регулювання
діяльності кожного з учасників органам управління кор�
порації" [2, ст. 120]. Слід зауважити, що якщо вироб�
ничі та комерційні інтереси дійсно мають більшість ук�
раїнських підприємств, які входять до корпорацій, то
наукові інтереси та розвиток нових знань поки що не є
для них першочерговими.

Тому, зважаючи на особливості функціонування та�
ких утворень в Україні, доцільніше розглядати термін
"корпоративні структури". Так, Федулова Л.І. стверд�
жує, що корпоративною структурою є сукупність ок�
ремих одиниць господарюючої системи, де кожна скла�
дова може функціонувати завдяки взаємодії з іншими
елементами і являє собою внутрішню організацію, що
розвивається за власними законами і набуває свого
змісту в інтеграції з виробничо�технологічними та
фінансовими зв'язками з прагнення досягти єдиної мети
беручи участь у капіталі один одного чи взаємодіючи у
фінансовій, виробничій і науковій сфері та маючи єди�
ний координаційний центр (головну або керуючу ком�
панію) [3, с. 19].

Наведена дефініція демонструє переважання
принципів системності у формуванні корпоративних
структур, де кожен з елементів господарюючої сис�
теми повинен належно виконувати свої функції зад�
ля досягнення спільної мети, що, у кінцевому випад�
ку, свідчитиме про виконання системою її головної
функції. Корпорації (корпоративні структури) ство�
рюються задля отримання синергетичного ефекту,
тобто від такого об'єднання повинні бути у виграші
всі його учасники. Вихід одного з елементів зі складу
системи або навпаки додавання ще одного елемента
спричиняє порушення балансу системи. І якщо зв'яз�
ки між елементами є неякісними, такі флуктуації мо�
жуть призвести до руйнації системи. Тобто, щоб кор�
поративна структура була не лише дієздатною, а й
сприяла отриманню синергетичного ефекту, взаємо�
дія між її елементами (окремими підприємствами)

повинна бути міцною та стійкою до будь�яких зру�
шень.

Серед характерних особливостей корпоративних
структур виокремлюють такі [4, с. 19]:

— створення на основі об'єднання капіталів і, як на�
слідок, забезпечення централізації капіталу;

— наявність системи управління, яка забезпечуєть�
ся дивізіональною організаційною структурою;

— наявність штату професійних менеджерів;
— відокремлення управління від власності;
— централізація управління;
— наявність широкого кола акціонерів, обмеження

відповідальності учасників акціонерного товариства у
межах вартості акцій, які належать акціонерам; мож�
ливість виходу акціонерів з товариства;

— розвиненість організаційної структури з підви�
щеною можливістю диверсифікації та широким діапа�
зоном видів діяльності (наявність стратегічних зон гос�
подарювання);

— наявність системи корпоративного управління;
— можливість вільного переміщення акцій (купів�

ля�продаж через фондовий ринок тощо);
— прозорість та відкритість діяльності корпорації;
— соціальна відповідальність перед суспільством;
— безстрокове існування.
Можливість співпраці на взаємовигідних умовах для

учасників корпорації, або корпоративної взаємодії, та�
кож є особливістю корпоративних структур.

Корпоративна взаємодія — добровільна, суб'єктив�
но оцінювана як взаємовигідна, поведінка двох або
більше діючих або потенційних учасників корпоратив�
них відносин, спрямована на отримання в корпорації
вигід будь�якого виду для учасників, що беруть участь
у взаємодії [5, с. 50]. Стрижневим питанням, на яке по�
винна дати відповідь така форма взаємодії, — з ким із
членів корпорації і на яких умовах може об'єднатись
підприємство задля отримання максимального ефекту.

Всесвітньо відомий науковець Й. Шумпетер зосеред�
жував увагу на тому, що великі корпорації є джерелом
інновацій ще в середині ХХ століття. Він стверджував,
що лише такі компанії мають достатньо ресурсів для
здійснення НДДКР, а також можуть отримувати значні
конкурентні переваги від такої діяльності [6]. Його на�
укові здобутки не втратили актуальності й сьогодні, вра�
ховуючи той факт, що у ХХІ столітті впровадження
інновацій стає не лише достатньою, але й необхідною
умовою досягнення успіху корпорації у ринкових умо�
вах.

У процесі корпоративної взаємодії використовують�
ся такі методи та інструменти [5, с. 51]:

ІСП 2 

ІСП 3 

ІСП 4 

ІСП 5 ІСП 1 

ІСП N ІСП 6 

ІСП 7 

ІСП (1;N) – інноваційна система підприємства, яке входить до 
корпорації та приймає участь у корпоративній взаємодії; 

                 – зв'язки між інноваційними системами підприємств у 
корпорації, кількість яких для кожної ІСП становить (1; N-1) 

Рис. 1. Корпоративна взаємодія інноваційних систем промислових підприємств
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— виявлення зацікавлених учасників корпоративних
відносин та їх ресурсів, визначення їх інтересів і фор�
мування стратегії взаємодії з ними;

— формування короткострокових і довгострокових
коаліцій, спілок;

— методи та інструменти маніпулювання, переко�
нання, формування очікувань і суб'єктивних оцінок.

Кожне підприємство у складі корпорації має влас�
ну інноваційну систему, яка визначає напрям інновац�
ійного розвитку та забезпечує досягнення цілей інно�
ваційної діяльності. Саме інноваційна система підприє�
мства є базовим елементом корпоративної взаємодії під
час реалізації НДДКР, спільного використання їх ре�
зультатів учасниками корпорацій та подальшої комер�
ціалізації (рис. 1).

Інноваційні системи окремих підприємств під час
взаємодії всередині корпорації створюють умови для
підвищення рівня інноваційності продукції, покращен�
ня продуктивності праці та забезпечення її інтелектуа�
лізації завдяки використанню спільних досягнень, фор�
муванню корпоративної культури та беручи участь у
створенні нових бізнес�моделей, які допомагають кор�
пораціям швидко адаптуватись до змін у зовнішньому
середовищі.

Підгрунтям для становлення та закріплення зв'язків
між інноваційними системами підприємств є довіра учас�
ників корпорації один до одного, яка підкріплюється ус�
тановчими документами корпорації, де повинні бути
визначені умови співпраці між партнерами.

Підприємства в корпорації можуть самостійно оби�
рати партнерів для проведення НДДКР, якщо іншого
не передбачено статутом корпорації. Як вже зазнача�
лося, учасниками такої взаємодії можуть бути від двох
до N партнерів, що входять до складу корпоративної
структури та можуть отримати переваги від такої
співпраці.

У праці [7] розглядаються методичні підходи до
формування корпоративної інноваційної системи, яка,
в свою чергу, визначається як "сукупність організацій�
них, структурних і функціональних компонентів (інсти�
туцій), що задіяні в процесі створення та застосування
наукових знань та технологій, визначають правові, еко�
номічні, організаційні та соціальні умови інноваційного
процесу в межах підприємства, забезпечують розвиток
інноваційної діяльності та сприяють підвищенню рин�
кової вартості підприємства" і належить до інновацій�
них систем мезорівня.

Водночас, автор даної статті зосереджує свою ува�
гу на інноваційній системі окремого підприємства
(мікрорівні), що входить до складу певної корпоратив�
ної структури, є носієм усіх її властивостей та істотних
характеристик, а також вступає у взаємодію з іншими
учасниками корпорації. Оскільки формування корпора�
тивної інноваційної системи є тривалим процесом, зас�
нованим на зв'язках, відображених на рисунку 1, а та�
кож взаємодії корпорації із зовнішнім середовищем (ре�
гіональною та національною інноваційними системами).
З огляду на сказане вище, корпоративною інноваційною
системою доцільно вважати мережу інноваційних сис�
тем підприємств, які входять до складу корпорації, що
функціонує на принципах корпоративної взаємодії, а
також зв'язків із зовнішніми партнерами та споживача�
ми.

Взаємодія інноваційних систем промислових під�
приємств у корпоративних структурах є, у певному
сенсі, механізмом досягнення поставленої мети. Цілі
функціонування такого механізму визначаються корпо�
ративною інноваційною політикою.

У процесі формування механізму корпоративної
взаємодії необхідно дотримуватися таких принципів
[8]:

— системності — елементи механізму мають бути
об'єднані системними властивостями, що забезпечують
синергетичний ефект від їх взаємодії, достатньої різно�

манітності — функціональні підсистеми, які формують
механізм, повинні відповідати його функціям;

— адаптивності — механізм має бути досить гнуч�
ким щодо динаміки вимог до його структури і функцій;

— економічної ефективності — функціонування ме�
ханізму повинно бути економічно виправданим, вихо�
дячи з критеріїв економічної ефективності, прийнятих
у корпорації.

Ефективність взаємодії інноваційних систем про�
мислових підприємств у корпоративних структурах
пропонують оцінювати за формулою [5, с. 67]:

де r
kj

 — ресурси k�виду, інноваційної системи j�го
учасника корпоративної взаємодії;

 i
nj

 — вигоди n�виду, j�го учасника корпоративної
взаємодії;

 c
m

 — витрати m�виду;
 Q — кількість учасників корпоративної взаємодії у

компанії.
Отже, ресурси учасників механізму корпоративної

взаємодії інноваційних систем, які були задіяні у ме�
ханізмі за вирахуванням витрат, перерозподіляються
між ними у формі вигод пропорційно впливу учасників
на розподіл вигод у корпорації.

ВИСНОВКИ
Тенденції щодо об'єднання підприємств у корпора�

тивні структури мають значний вплив на розвиток інно�
ваційної моделі економіки в Україні. Вони поєднують у
собі багато важливих факторів, які сприяють такому
розвитку. Так, зокрема, можна стверджувати, що ос�
новними перевагами корпоративних структур є широкі
можливості щодо залучення інвестиційних, виробничих,
кадрових, фінансових та інших видів ресурсів і реалізації
інноваційних проектів. Саме ці переваги повинні стати
ключовими для вітчизняних промислових підприємств
під час створення інновацій, постійного технологічно�
го вдосконалення, а також виробництва та експорту ви�
сокотехнологічної продукції з високою доданою варті�
стю.

Література:
1. Вербяный В. Первые корпорации [Електронний

ресурс] / В. Вербяный // FORBES №10. — 2011. — Ре�
жим доступу: http://forbes.ua/magazine/forbes/1332852�
pervye�korporacii

2. Господарський кодекс України, м. Київ, 16 січня
2003 року N 436�ІV.

3. Корпоративні структури в національній інно�
ваційній системі / За ред. д�ра екон. наук Л.І. Федуло�
вої. — К.: Вид�во УкрІНТЕІ, 2007. — 812 с.

4. Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал
корпорації: формування та розвиток / Л.С. Головкова.
— Запоріжжя: Вид�во Класич. привавт. ун�ту, 2009. —
340 с.

5. Самосудов М.В. Теория корпоративного взаимо�
действия: Учебное пособие по курсу "Корпоративное
управление" / М.В. Самосудов. — М., 2007. — 340 с.

6. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития.
Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер;
предисл. В.С. Автономова. — М.: Эксмо, 2007. — 864 с.

7. Фомова О.А. Методичні підходи до формування
корпоративної інноваційної системи [Електронний ре�
сурс] / О.А. Фомова. — Режим доступу: www.ief.org.ua/
Arjiv_EP/Fomova308.pdf?

8. Левковська Л.В. Корпоративний технологічний
трансфер як спосіб підвищення інноваційної активності
/ Л.В. Левковська // Науково�технічний збірник. —
№100. — 2011. — С. 107—119.
Стаття надійшла до редакції 09.07.2013



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201396

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
На сьогодні банкрутство підприємств в Україні сприй�

мається в суспільстві неоднозначно. Оскільки, з одного
боку, банкрутство є засобом усунення збиткових
підприємств, які в подальшому не спроможні здійснювати
свою виробничо�господарську діяльність, а з другого боку,
в кожному конкретному випадку банкрутство підприємства,
безумовно, стає трагедією для його власників, працівників,
які втрачають робочі місця, партнерів по бізнесу, які в разі
визнання підприємства банкрутом навряд чи зможуть по�
вернути його заборгованість перед ними. До того ж, це стає
проблемою і для держави, яка в данному випадку втрачає
платників податків, що негативно позначається на її фінан�
сових можливостях та виконанні покладених на неї функцій.

Крім того, банкрутство особливо небезпечних під�
приємств може мати негативні соціально�екологічні на�
слідки. Вони зумовлені заподіянням шкоди життю та здо�
ров'ю громадян, їх майну та навколишньому природному
середовищу. А банкрутство великих, так званих містоутво�
рюючих, підприємств, які мають стратегічне значення для
країни, знижує економічний потенціал країни та негативно
позначається на рівні розвитку регіону, де вони розташо�
вані. Останнім часом в Україні зростає кількість фіктивних
банкрутств, практика застосування яких уже певний час
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використовується в Росії, на сьогодні вони набувають все
більшого розповсюдження в Україні. Фіктивне банкрутство
здійснюється шляхом прямого обману та введення в оману
кредиторів з метою доведення до банкрутства платоспро�
можного підприємства. Однією з цілей таких дій є перероз�
поділ прав власності шляхом приховування або передачі
майна боржника підконтрольним чи спорідненим особам.
Навмисне доведення до банкрутства також направлено на
переділ власності. Однак якщо легальна зміна власника
відбувається з урахуванням критерію суспільної ефектив�
ності, то навмисне банкрутство завдає шкоди інтересам сус�
пільства в особі кредиторів підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі дослідження банкрутства та антикризового

управління присвячено праці багатьох вітчизняних та зару�
біжних спеціалістів, серед яких: С. Бєляєв, Р. Біловал, Т.
Білоконь, А. Гордєєва, Н. Григор'єва, Ю. Зайченко, Л. Ліго�
ненко, К. Мараховська та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У роботах, присвячених проблемам тіньової економіки,
питання протиправних банкрутств розглядаються рідко.
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Незважаючи на те, що, на думку практиків, подібні банк�
рутства є однією з найбільш нагальних проблем у розвитку
інституту банкрутства України, в економічній літературі
рівень інтересу до цієї теми залишається на вкрай низькому
рівні. Поряд з цим потребують подальшого вивчення основні
чинники фінансової неспроможності підприємств України
в умовах світової фінансової кризи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є протиправні банкрутства як еле�

мент тіньового інституту неплатоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним
ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність
суб'єкта господарювання задовольнити вимоги кредиторів
щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити
обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди.

Згідно із Законом "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом", банкрутство —
визнана господарським судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність за допомогою процедур
санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги креди�
торів не інакше як через застосування ліквідаційної проце�
дури [1].

У сучасній Україні після набрання чинності Закону Ук�
раїни "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" стали широко розповсюджува�
тися нові види правопорушень у сфері банкрутства: кримі�
нальні банкрутства — злочини, які полягають у навмисно�
му доведенні підприємства до банкрутства та проступки у
сфері банкрутства, — це всі інші правопорушення в сфері
банкрутства, не визнані злочинами (приховування стійкої
фінансової неспроможності, незаконні дії у разі банкрут�
ства, фіктивне банкрутство).

Норми українського законодавства, пов'язані з питан�
нями протиправних банкрутств, розвивалися значно по�
вільніше, ніж інститут банкрутства в цілому.

Протиправні банкрутства належать до відносин у сфері
економічної діяльності, тому доцільно звернутися до еко�
номічних аспектів цього явища. Однозначно відповісти на
питання про місце протиправних банкрутств в економічній
системі складно. Причина полягає в тому, що в наведених
класифікаціях [8, с. 13—14; 9, с. 126] критерії віднесення тієї
чи іншої діяльності до того чи іншого сегмента неформаль�
ної та (або) тіньової економіки, на наш погляд, не досить
чіткі.

Альтернативним підходом до визначення структури
неформальної та (або) тіньової економіки є підхід В. В. Ра�
даєва [10, с. 40], який обумовлений чіткістю критеріїв при
виділенні сегментів тіньової економіки. Найбільш широким
поняттям в даному випадку виступає неформальна економ�
іка. За критерієм "ступінь легальності економічних дій", ви�
діляються: правова економіка, позаправова економіка, на�
півправова економіка і нелегальна (чи кримінальна) еконо�
міка.

Правовий сегмент тіньової економіки визначається як
економічна діяльність, що не фіксується у звітності та до�
говорах, але в той же час не порушує ні діючих законів, ні
прав інших господарських агентів ("білі ринки"). Прикла�
дом такої діяльності є натуральне виробництво домашніх
господарств.

Позаправова економіка розглядається як економічна
діяльність, що не переступає рамки чинного законодавства,
оскільки перебуває у нерегламентованих законом зонах, але
при цьому систематично порушує права інших господарсь�
ких агентів ("рожеві ринки"). Серед її прикладів деякі по�
рушення, пов'язані з екологічною безпекою, лобіювання на
користь окремих господарських суб'єктів.

Напівправова економіка являє собою економічну
діяльність, цілі якої відповідають законодавству, але періо�
дично виходить за його межі ("сірі ринки"). Її приклади:
ухилення від сплати податків, робота без патенту та ліцензії
і т. д.

Нелегальна, кримінальна економіка виступає як еконо�
мічна діяльність, заборонена законом, систематично його
порушує ("чорні ринки"). Її приклади: наркобізнес, незакон�
на торгівля зброєю, рекет і т. д.

Ця класифікація багато в чому повторює попередні,
добре відомі класифікації, незважаючи на введення четвер�
того сегмента — позаправова економіка. В цій класифікації

критерії виділення сегментів чітко конкретизовані. Сірі і
чорні ринки, діяльність на яких переслідується законом,
В.В. Радаєв відносить до тіньової економіки. Остання ділить�
ся на дві частини: легальну економіку за своїми цілями і
змістом, але пов'язану з періодичними порушеннями зако�
ну щодо характеру коштів, які використовуються, і кримі�
нальну економіку, пов'язану зі свідомим порушенням зако�
ну як за коштами, так і за цілями діяльності.

Спільною ознакою правопорушень "фіктивне банкрут�
ство", "доведення до банкрутства", "приховування стійкої
фінансової неспроможності" і "незаконні дії у разі банкрут�
ства" є їх суб'єктивна сторона, яка характеризується пря�
мим умислом: особа, яка скоює злочин, усвідомлює сусп�
ільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх сусп�
ільно небезпечні наслідки і бажає їх настання.

Метою ініціаторів таких правопорушень є отримання
доходу за рахунок порушення цивільних прав кредиторів,
найманих робітників та інтересів держави. Виходячи з цьо�
го, такі правопорушення являють собою елемент тіньової
економіки в її кримінальній частині, поряд з такими явища�
ми, як незаконна торгівля зброєю, рекет і т. д.

Подібна характеристика протиправних банкрутств
підкреслює значну соціальну небезпеку даного явища, що
порушує такі важливі ринкові принципи, як добропо�
рядність і заборона кримінальних форм поведінки в еко�
номічній діяльності.

У зв'язку зі складністю проблеми, в Україні існують різні
підходи до визначення цілей використання процедур банк�
рутства в господарській практиці. На нашу думку, найбільш
адекватними потребами практики сучасного господарюван�
ня в Україні є напрями використання інституту банкрутства,
визначені в газеті "Бізнес", де банкрутство в Україні розг�
лядається: як спосіб мінімізації податків; з метою повернен�
ня боргу; як інструмент зміни власників; з метою "консер�
вації" власності та з метою так званої "рубки хвостів" [2,
с. 17].

В умовах великого розміру дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованості між підприємствами в Україні на перше
місце виступає таке використання процедур банкрутства,
як повернення боргу. Оскільки інколи підприємства�борж�
ники, навіть маючи гроші, не "поспішають" повертати їх кре�
диторам, то справа про банкрутство змушує їх задовольни�
ти вимоги кредиторів одразу, адже сама процедура банк�
рутства супроводжується обов'язковою публікацією в дру�
кованих органах оголошення про банкрутство підприємства
[6, с. 413]. Таке повідомлення може значно зашкодити
іміджу фірми або навіть стати причиною її кризового стану
через масове подання заяв від усіх інших кредиторів.

Значний розмір податкового навантаження на підприє�
мства в Україні змушує їх використовувати процедури бан�
крутства з метою мінімізації величини податків. Даний на�
прям використання інституту банкрутства пов'язаний з тим,
що банкрутство боржника, згідно з чинним законодавством,
дозволяє кредитору зменшити базу оподаткування (вало�
вий дохід) на суму грошових зобов'язань боржника перед
кредитором, якщо кредитор звернувся в господарський суд
і було винесено постанову про визнання боржника банкру�
том та відкрито ліквідаційну процедуру.

В Україні особливої актуальності в останні роки набу�
ває використання інституту банкрутства як інструменту
зміни власників. При порушенні справи про банкрутство
вирішальне значення у прийнятті рішення стосовно засто�
сування щодо боржника певних судових процедур має ко�
мітет кредиторів, який може приймати рішення щодо звер�
нення до арбітражного суду про припинення повноважень
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) та про призначення нового, канди�
датуру якого вони мають право запропонувати [6, с. 141].
Тобто окремий кредитор, який має свого представника у
раді кредиторів, може викупити всі боргові зобов'язання
підприємства, що дозволяє йому отримати його основні ак�
тиви.

Крім того, в рамках даного аспекту використання інсти�
туту банкрутства з метою зміни власника, банкрутство дер�
жавного підприємства може також ініціюватися з метою
його "недорогої" приватизації.

Інститут банкрутства в Україні також може викорис�
товуватися з метою "консервації" власності. У даному ви�
падку, якщо керівництво або працівники не "бажають" при�
ватизації підприємства, заяву про порушення справи про
банкрутство згідно із Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкру�
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том" може подати і сам боржник, ініціюючи тим самим по�
рушення провадження у справі про банкрутство [3, с. 31].
При цьому може бути винесена ухвала про зупинення про�
цесу приватизації до припинення провадження у справі про
банкрутство підприємства. Тобто процес приватизації може
призупинитися на невизначений час.

Аналіз судово�слідчої практики свідчить про те, що най�
частіше при банкрутстві реалізуються схеми, які передба�
чають акумулювання всіх пасивів на підприємстві�боржни�
ку з метою збільшення його неплатоспроможності та виве�
дення його активів на новостворене підприємство ще до
початку процедури банкрутства. Дані схеми реалізуються,
як правило, такими шляхами:

1. Передача майна підприємства�боржника в статутні
капітали новостворених юридичних осіб в обмін на отри�
мання неадекватної частки участі (акцій) в них. При цьому
вартість майна, що передається в статутний капітал нових
юридичних осіб, може значно занижуватися відносно його
реальної ринкової вартості.

2. Погашення заборгованості за будь�якими зобо�
в'язаннями перед конкретним кредитором, де розмір вимог
кредитора значно завищений у порівнянні з основним бор�
гом. У цьому разі заборгованість збільшується за рахунок
сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків.

3. Укладення договорів про надання послуг нематері�
ального характеру (маркетингових, консалтингових, юри�
дичних тощо). Умови укладеного договору можуть не відпо�
відати фактичній вартості наданих послуг.

4. Безоплатна передача майна у вигляді надання допо�
моги, дарування.

5. Прямий продаж майна підприємства�боржника за
заниженою ціною або його обмін на інше майно, вартість
якого завищена, або на майно, що не представляє інтересу
для господарської діяльності цього підприємства.

6. Прийняття хибних управлінських рішень у сфері уп�
равління виробництвом, які негативно відображаються на
фінансовому стані підприємства.

7. Приховування боржником реальної до стягнення де�
біторської заборгованості, що дає можливість зробити роз�
рахунки з кредиторами, майна або інформації про майно
підприємства та ін.

Зловживання з боку кредиторів полягають у тому, що
вони прагнуть не одержати борг, а незаконно перехопити
управління бізнесом боржника чи незаконно довести його
до банкрутства для того, щоб за невиправдано низькою
ціною скупити його активи, тобто прагнуть до переділу влас�
ності. Суспільна небезпека цих дій полягає в тому, що вони
знижують інвестиційну активність у державі, оскільки інве�
стиції можуть бути незаконно захоплені.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Через непрозорість цілого ряду процедур банкрутства
воно може використовуватися як дуже зручний інструмент
для різних махінацій і зловживань.

З економічної точки зору протиправні банкрутства мо�
жуть бути визначені як елемент тіньової економіки в її кри�
мінальній частині, тобто економічна діяльність, пов'язана з
навмисним порушенням закону, що дозволяє розглядати їх
як частину тіньового інституту банкрутства.

У результаті дослідження протиправних банкрутств,
було розглянуто схеми їх реалізації як під виглядом легаль�
них операцій, так і прямі порушення законодавства.

Попри неоднозначність і суперечливість явища банкрут�
ства в Україні, необхідно розуміти, що банкрутство є нор�
мальною процедурою, спрямованою на відновлення платос�
проможності боржника або його ліквідації в разі неможли�
вості подальшої діяльності. Проте наявність в Україні знач�
ної кількості збиткових підприємств унеможливлює вико�
ристання повною мірою процедур банкрутства.

Одним із шляхів зменшення популяризації протиправ�
них банкрутств в Україні має стати вдосконалення методи�
ки виявлення таких банкрутств і обов'язковість її "поголов�
ного" застосування на практиці при відкритті судового про�
вадження у справі про банкрутство.
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ВСТУП
Держава і громадянське суспільство є взаємозалеж�

ними і взаємообумовленими інститутами культури дер�
жави. Без державних органів та інших інститутів дер�
жавної влади не може існувати громадянське суспіль�
ство (його інститути) в сучасному розумінні. Без гро�
мадянського суспільства, інститути якого обмежують і
певною мірою контролюють діяльність державних
органів, не допускаючи їх безконтрольність і неза�
конність, не існувало б демократичної правової держа�
ви в тому розумінні, яке надається йому сьогодні.

Вільне функціонування громадянських інститутів є од�
нією з основних ознак правової держави, якою проголоси�
ла себе Україна у Конституції [1]. Ще два десятиліття тому
концепт громадянських інститутів обговорювався в кон�
тексті вивчення волонтерських організацій і асоційованої
автономії як невід'ємних реквізитів громадянського сусп�
ільства. Звернення до нових ракурсів вивчення потенціалу
громадянського суспільства було багато в чому викликано
малою довірою до функціонування традиційних демокра�
тичних інститутів. Трагедії етнічних чисток, релігійної не�
терпимості і поглиблення соціально�економічної нерівності
висунули нові критерії оцінки для тих, хто здійснює управ�
лінський процес, і поставили під сумнів питання про якість
і стабільність демократичних інститутів.

Нові тенденції, пов'язані з розширенням громадянсь�
кої участі, активізацією самоорганізованих спільнот і
зростаючим впливом недержавних та некомерційних
організацій на рубежі XX—XXI ст. стали предметом ціло�
го ряду досліджень. Одні з них були спрямовані на ство�
рення кількісної основи для аналізу стану громадянсь�
кого суспільства, інші мали на меті зібрати дані про його
окремі структури або інститути. У центрі уваги третіх ви�
являлися різні аспекти функціонування громадянського
суспільства, наприклад, його ціннісні орієнтири або пи�
тання дотримання прав людини і розвитку демократії.

Перспективи демократичних перетворень і досяг�
нення стабільного соціально�економічного та політико�
правового розвитку країни залежать від характеру взає�
мовідносин між громадянським суспільством і держа�
вою. Ці взаємини повинні включати в себе два взаємо�
пов'язаних моменти: всебічний розвиток громадської
ініціативи і самодіяльності, затвердження міцного пра�
вопорядку у всіх сферах життя громадянського сусп�
ільства і держави. При цьому складність досліджень, яка
зачіпає питання громадянських інститутів в суспільстві,
полягає насамперед у тому, що сам концепт не має од�
нозначного трактування в сучасних суспільних науках.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути поняття та складові державних ме�

ханізмів забезпечення функціонування громадянських
інститутів в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Тема громадянських інститутів суспільства досить

широко представлена в науковій літературі [5]. Істотна
увага вітчизняними дослідниками приділено питанням
його становлення в Україні в контексті постсоціалістич�
ного реформування, історії розвитку громадських рухів,
функціонування окремих організаційних механізмів у
системі соціальних практик громадянського суспільства
на регіональному або місцевому рівнях. Недостатність
розробленості заявленої проблематики спостерігаєть�
ся в напрямі статичних і динамічних порівняльних дос�
ліджень, присвячених вивченню явищ, умов і процесів,
що відбуваються в громадянських інститутах суспіль�
ства.

Розгляд інституційної основи функціонування гро�
мадянського суспільства в рамках класичної теорії де�
мократії здійснювали: Р. Даль, А. Лейпхарт, Й. Шумпе�
тер, Г. Алмонд; теорії раціонального вибору: А. Даунс,
Г. Беккер, М. Олсон; теорій сучасного суспільства:
П. Бергер, Т. Лукман, Ж. Бодрійяр, І. Валлерстайн. При
цьому дослідники, виходячи з інституційного підходу
до розуміння інститутів в його соціологічної інтерпре�
тації, фокусували увагу не стільки на обмеженнях і рам�
ках, пов'язаних з їх функціонуванням, скільки на струк�
турі відносин, обумовлених їх існуванням.

Загальний науковий інтерес викликають окремі на�
укові праці, в яких аналізуються питання різних інсти�
тутів у суспільстві. Серед них публікації Т. Веблена,
Р. Коуза, Д. Норта, Дж. Ходжсона, Р. Капелюшникова,
А. Нестеренка, Р. Нуреєва, А. Олійника, І. Рисованого,
В. Тамбовцева, А. Шастітка та ін. Українські фахівці
С. Архієреєв, Д. Богиня, А. Гальчинський, М. Йохна,
В. Ліпов, В. Мартиненко, Ю. Пачковський, О. Прутсь�
ка, Р. Пустовійт, І. Сараєва, О. Стефанишин, О. Чау�
совський, А. Чухно та ін. аналізують окремі аспекти
функціонування інститутів держави та їх ролі у розвит�
ку підприємницького сектора. Але чимало питань щодо
формування та вдосконалення механізмів державного
забезпечення функціонування громадянських інститутів
в Україні залишаються відкритими.

Залежно від історичної спадщини і традицій політич�
ної культури в кожній конкретній країні існують дві мо�
делі розвитку громадянських інститутів суспільства [6].
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Першу модель розвитку умовно можна назвати "знизу
вгору". При ньому елементи громадянського суспільства
виникають на самій ранній стадії утворення держави і
мають безпосередній вплив на формування державних
органів і їх функціонування. Найбільш типовим прикла�
дом у даному випадку є Сполучені Штати Америки.

Друга модель розвитку громадянських інститутів
суспільства протилежна першій і зветься "зверху вниз".
У даному випадку держава, проводячи відповідну пол�
ітику, може ініціювати або заохочувати формування
громадянських інститутів суспільства і таким чином
створювати умови для їх успішного розвитку. Як і в
першій моделі, асоціації та об'єднання громадян можуть
надавати зворотний вплив на державу для посилення
його роботи з розвитку "третього сектора" в країні.

Поняття "громадянське суспільство" можна назва�
ти як сукупність існуючих незалежно від держави та її
органів суспільних відносин — політичних, економічних,
культурних, національних, релігійних, сімейних та
інших. Воно відображає різноманіття приватних інте�
ресів. Суспільство стає громадянським лише на певній
стадії демократичного розвитку і формується в міру
економічного і політичного розвитку країни, зростан�
ня добробуту, культури та самосвідомості народу [2].

Під громадянським суспільством ми розуміємо
стійку систему соціальних відносин та їх громадських
інтересів, які відображають інтереси організацій, що
виникають на певному, історично обумовленому етапі
розвитку соціуму. Громадянське суспільство — один із
феноменів сучасного суспільства, сукупність соціальних
утворень (груп, колективів), об'єднаних специфічними
інтересами (економічними, етнічними, культурними й
ін.), реалізованими поза сферою діяльності держави, що
дозволяють контролювати дії державної машини. Гро�
мадянське суспільство — суспільство з розвиненими
економічними, культурними, правовими і політичними
відносинами між його членами, які сприяють утворен�
ню зворотних зв'язків між суспільством і державою.

Ідея та реальність громадянських інститутів сус�
пільства — наслідок історичного розвитку західної ци�
вілізації. Громадянське суспільство можна визначити як
сукупність соціальних відносин та інститутів, що функ�
ціонують відносно, незалежно від політичної влади і
здатних через систему інститутів опосередкування чи�
нити вплив у прийнятті тих чи інших політичних рішень
у розробці та реалізації стратегічного курсу державної
політики. Хоча сфера цих відносин переважно обме�
жується "горизонтальними зв'язками", проте в процесі
взаємодії громадянського суспільства і держави між
ними виникає поле відносин, яке формує специфічний
механізм взаємодії держави і суспільства — грома�
дянські інститути [3]. Таким чином, громадянське сусп�
ільство являє собою систему обмеження всевладдя дер�
жави через свої інститути, взаємодіє з ним, змінює його
і змінюється саме під впливом права.

Зі змістовної сторони, інститут — "це визначена си�
стема цілеспрямованих, доцільно орієнтовних і стійких
стандартів поведінки людей у конкретних ситуаціях у
різних видах і сферах діяльності" [4, с. 84].

Під інститутами громадянського суспільства ми ро�
зуміємо діючі незалежно від держави чи за підтримки
останнього громадські структури, діяльність яких, по�
перше, породжує правовідносини, спрямовані на реалі�
зацію та захист своїх прав і свобод, рішення загальних
завдань у сфері економіки, культури та інших сферах
суспільного життя, по�друге, здатна впливати на дер�
жавні інститути і огороджувати людей від необгрунто�
ваного втручання даних інститутів у суспільне життя.

Цілями громадянських інститутів суспільства є: дот�
римання прав людини та демократичних свобод, по�
єднання прав і свобод з відповідальністю людини перед
суспільством, ефективний контроль над діяльністю дер�
жавної влади, формування культури співробітництва на
основі принципів партнерства між органами влади та

громадськими об'єднаннями — організаціями грома�
дянського суспільства. У даному випадку, громадське
об'єднання — створюване на добровільній основі само�
кероване об'єднання, внутрішня організація і діяльність
якого знаходяться в руках громадян, які стали членами
або учасниками об'єднання. Ніхто замість них не буде і
не має права керувати об'єднанням.

Питання державних механізмів забезпечення
цілісності функціонування громадських інститутів, на
нашу думку, необхідно розглядати через систему держав�
ного управління, тобто утримання цілісності та функці�
онування всіх її інституційних структур. Зокрема, дер�
жавне управління — це не тільки організаційно�управлі�
нська діяльність, а й органічно цілісна система інстру�
ментів, за допомогою яких держава досягає відповідних
цілей та вирішення соціально�економічних і політичних
проблем. Будучи основним носієм економічних знань та
їх втіленням у життя, державне управління є також ви�
разником розвитку таких наукових інститутів, як право,
економічна культура, економічна географія, муніци�
пальні фінанси, менеджмент, економічна історія, стати�
стика й ін. [7]. Державне управління, по суті, пронизує
всі сторони суспільного буття, тому на його ефективність
та результативність впливають чинники інституційного
спрямування. Одночасно законодавство, інституційні
зміни ще не такі зрілі, щоб можна було досягнути вищо�
го рівня ефективності державного управління.

Під механізмом формування та підтримки грома�
дянських інститутів суспільства ми розуміємо су�
купність суспільних та державно�правових відносин,
суб'єкти яких за допомогою різних методів, способів і
засобів, з урахуванням правових, політичних, соціаль�
них та економічних факторів впливають на наступне:

— виникнення інститутів громадянського суспіль�
ства (наприклад, офіційне визнання державою їх існу�
вання шляхом державної реєстрації організаційно�пра�
вової форми їх діяльності та установчих документів);

— розвиток інститутів громадянського суспільства
(наприклад, громадське схвалення результатів діяль�
ності громадської правозахисної організації, приєднан�
ня до неї волонтерів; проведення конкурсів, виділення
державою щорічних грантів, премій; пільговий подат�
ковий режим).

Під концепцією формування та підтримки державою
громадянських інститутів суспільства, на нашу думку,
слід розуміти засновану на національному законо�
давстві, політичному режимі і державної соціально�еко�
номічної політики систему державних гарантій і ме�
ханізмів діяльності органів державної влади України,
спрямованих на реалізацію наступних концептуальних
завдань і взаємовідносин:

а) загальні завдання: забезпечення ефективної реа�
лізації конституційних гарантій прав і свобод людини і
громадянина; формування демократичної правової дер�
жави; розвиток економіки країни, підприємницької та
іншої не забороненої законом економічної діяльності;

б) спеціальні завдання: створення сприятливого за�
конодавчого режиму для реєстрації та діяльності гро�
мадських об'єднань; невтручання держави в діяльність
недержавного сектора, якщо така діяльність не супере�
чить національному законодавству, розробка та реалі�
зація державою з залученням третіх осіб державних
програм фінансової, методичної та організаційно�пра�
вової підтримки громадянських інститутів суспільства,
забезпечення участі громадянських інститутів суспіль�
ства у правовій реформі, антикорупційної діяльності,
експертизі проектів законодавчих і нормативних актів.

Слід зазначити, що за характером взаємовідносин
політичних і неполітичних організацій слід виділяти два
типи побудови громадянського суспільства.

Перший тип (європейський) характеризується тим,
що сильні політичні партії, створені як суто політичні
організації, з часом "обросли" благодійними фондами,
організаціями, некомерційними підрозділами й ін.
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Другий тип (американський) характеризується про�
відною роллю численних неполітичних громадських
організацій, створюваних незалежно від партій, які
нічим, крім виборів, не займаються, а неполітичні гро�
мадські організації впливають на все суспільне життя
країни, отже, і на партії.

Механізм формування та підтримки громадянських
інститутів суспільства складається з державно�правово�
го і суспільного механізму, кожен з яких реалізується за
кількома напрямами. Крім цього, аналіз механізмів взає�
модії громадянських і державних інститутів може базу�
ватися на уявленні даної взаємодії як особливого кому�
нікативного акту і, як наслідок, може зумовити звернен�
ня до теорії комунікативної дії (Ю. Габермас, Н. Луман)
і символічного інтеракціонізму (М. Мід, І. Гофман).

Державно�правовий механізм формування і
підтримки громадянських інститутів суспільства являє
собою реалізоване державою за допомогою прийняття
системи національного законодавства, а в особі упов�
новажених органів державної влади, за допомогою су�
купності методів, способів і засобів, що приводяться в
дію механізмом державного примусу, двосторонній
вплив на інститути громадянського суспільства: прямий
вплив і непрямий вплив, через інші державні та суспіль�
но значущі інститути.

Основними напрямами безпосереднього формуван�
ня та підтримки громадянських інститутів суспільства за
допомогою державно�правового механізму може бути:

а) створення сприятливого законодавчого режиму
для виникнення, професійної діяльності та розвитку
громадянських інститутів суспільства;

б) надання субсидій та інших форм державної
підтримки (наприклад, щорічні субсидії, що видаються
деяким фондам);

в) співпраця органів державної влади з громадянсь�
кими інститутами суспільства, що сприяє налагодженню
діалогу і взаєморозуміння між суспільством і державою;

г) певна частка участі органів державної влади у
діяльності деяких громадянських інститутів суспільства.

Основними напрямами непрямого формування та
підтримки громадянських інститутів суспільства за до�
помогою державно�правового механізму можуть бути:
а) економічні; б) соціально�політичні; в) духовні.

Під державними утвореннями, що сприяють форму�
ванню громадянських інститутів суспільства, слід вва�
жати утворені органами державної влади шляхом прий�
няття спеціальних нормативних правових актів про їх
створення (як правило, Законів України та Указів Пре�
зидента України) органи (ради, комісії, комітети тощо),
покликані сприяти реалізації, охорони і захисту прав і
свобод людини і громадянина шляхом діалогу з держав�
ним органом, які володіють такими властивостями:

— складання органів формується, як правило, не за
професійною ознакою, а з урахуванням суспільного стату�
су і морально�етичного авторитету його членів у суспільстві;

— обговорення і прийняття членами даних органів
рішення базується на їх професійних знаннях або ре�
комендаціях (інструкціях) державного органу, при яко�
му вони створені, або на їх життєвому досвіді і прак�
тичних навичках, а також на узагальненні думки сусп�
ільства, незалежних правозахисних організацій та інших
громадянських інститутів суспільства;

— прийняті даними органами рішення носять реко�
мендаційний для державного органу, при якому вони
створені, характер;

— свою діяльність вони ведуть в суворо визначених за�
коном межах (структура, чисельний склад, перелік повно�
важень, конкретні права та обов'язки, відповідальність).

Крім того, при аналізі взаємодії державних і грома�
дянських інститутів ми вважаємо продуктивним комуні�
каційний підхід. Звернення до аспектів комунікації в кон�
тексті дослідницької задачі пов'язано з тим, що будь�який
процес взаємодії по своїй суті являє собою комунікацій�
ний процес. Звідси механізми взаємодії можна розгляда�

ти як комунікаційні механізми, що дозволяють судити про
характер і якість цього процесу з точки зору щільності,
частоти, каналів трансляції, наявності зворотного зв'яз�
ку. На відміну від організаційно�інституційного підходу, в
рамках якого можна вести мову про наявність або
відсутність організацій і структур громадянського сусп�
ільства як таких, комунікаційний підхід фокусує увагу саме
на джерелах комунікаційного впливу, якими володіють або
можуть володіти структури громадянського суспільства.

ВИСНОВКИ
Особливість Української держави полягає в тому,

що їй історично відводяться більш широкі функції, ніж
деяким європейським державам. Багато в чому причина
цього полягає в великому просторі, різноманітті, особ�
ливості національного характеру. Все це передбачає по�
силення організуючого начала в державі. Тільки зміцню�
ючи державу, підвищуючи ефективність влади, можна
зібрати разом різноманітні території і перетворити їх в
єдине ціле. Вихід полягає в розробці таких принципів
діяльності держави та формуванні основних напрямів
реалізації державно�правового механізму, за допомо�
гою яких можна буде підвищувати рівень добробуту
громадян, зміцнювати статус його суб'єктів, сприяючи
тим самим збереженню і розвитку України.

Держава і громадянське суспільство в рамках демок�
ратичного устрою зацікавлені в підтримці один одного,
підвищенні ефективності своєї діяльності. Громадянсь�
ке суспільство не здатне без сильної держави задоволь�
нити значну частину вимог суспільства, а держава по�
винна бачити в громадянському суспільстві його спе�
цифічну роль у створенні демократії.

Важливим компонентом громадянського суспіль�
ства в Україні є різноманітні організаційно�правові фор�
ми громадських об'єднань — громадські організації,
рухи, фонди, установи, політичні партії та органи гро�
мадської самодіяльності. Громадське об'єднання слід
розуміти у двох значеннях: як одну з форм вираження
громадянами своїх інтересів і прояву їх суспільної (пуб�
лічної) активності, що виражається у відстоюванні влас�
них прав та інтересів, і як створене громадянами у формі
юридичної особи добровільне, самоврядне, некомер�
ційне формування, чия діяльність об'єднує громадян,
відповідаючи їх спільним інтересам і цілям.

Законна діяльність громадських інститутів немож�
лива без волі держави (в особі уповноважених органів),
без державних механізмів функціонування громадських
інститутів, без розробки законодавчої бази для діяль�
ності громадських об'єднань.
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ВСТУП
Розвиток екологічної демократії в Україні пов'яза�

ний з виконанням основних положень Оргуської Кон�
венції. На сьогодні при кожному регіональному Дер�
жуправлінні створені Громадські ради, що спонукає
органи влади все частіше вступати у партнерські відно�
сини з органами місцевого самоврядування, приватним
сектором і неурядовими організаціями. Визнання
рівноправності держави, бізнесу та громадськості у ви�
рішенні екологічних питань породжує нову стратегію
суспільного діалогу, в якому всі ці три учасники мають
однакові права та обов'язки щодо захисту навколишнь�
ого середовища.

Проблема розвитку екологічної демократії на регі�
ональному рівні пов'язана з кількома аспектами сучас�
ної державної управлінської стратегії, кожний з кот�
рих є актуальним для українських науковців. По�пер�
ше, слід окреслити коло наукових розвідок, які стосу�
ються дослідження процесів поглиблення демократи�
зації суспільства. Протягом останніх років ці питання
розглядалися у роботах Е.А. Афоніна, Л.В.Г онюкова
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та Р.В. Войтович, Н.В. Мішиної, О.П. Якубовського та
Т.А. Бутирської. По�друге, слід виокремити наукові дос�
лідження, що грунтовно вивчають особливості функці�
онування регіонального рівня державного управління,
серед яких роботи О.Б. Коротич, Ю.В. Наврузова, а та�
кож колективна монографія, підготовлена авторським
колективом Харківського регіонального інституту
державного управління під керівництвом Ю.О. Куца та
В.В. Мамонової. По�третє, це — низка наукових напра�
цювань у галузі екологічної політики, які враховують
особливі тенденції розвитку глобалізованого світу, зок�
рема роботи О.А. Васюти, В.С. Крисаченка та М.І. Хіль�
ка, І.М. Синякевича.

Проте, незважаючи на науковий інтерес до проблем
демократизації регіонального рівня управління в сфері
охорони навколишнього середовища, реальна практи�
ка управлінської діяльності має низку вад, зокрема не�
достатньо потужно використовується потенціал про�
цесів екологічної демократії, що є результатом суспіль�
ного діалогу державних органів управління та екологі�
чних громадських організацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтувати методологічні засади формування ре�

гуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого�
економічних систем на основі суспільного партнерства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Починаючи з 70�х рр. ХХ ст. західні вчені стали при�

діляти значну увагу дослідженню нових тенденцій в пуб�
лічному управлінні, питанням сутності врядування в де�
мократичних державах, його характеристикам, принци�
пам, особливостям. Походження терміну "демократич�
не врядування" багатьма науковцями пов'язується з ак�
тивізацією глобалізаційних процесів, у ході яких дер�
жава втрачає статус єдиного суб'єкта реалізації регіо�
нальної політики — за право відігравати роль основної
сили управління суспільним розвитком одночасно з дер�
жавою змагаються органи місцевої влади, приватні
структури (бізнес) та неурядові організації (гро�
мадськість).

На думку З. Балабаєвої, врядування — це викорис�
товування нерегуляторних інструментів, участь неуря�
дових акторів, що працюють разом з урядом або само�
стійно, незалежно від них. Спрямованість держави на
взаємодію з суспільними інститутами в процесі управл�
іння викликала появу поняття "демократичне врядуван�
ня". Демократичне врядування припускає перехід від
державоцентричної моделі управління до моделі, в рам�
ках якої має місце більш широкий розподіл та диспер�
сія [2].

Професор П. Надолішній визначає демократичне
врядування (у вузькому його значенні) як "реалізацію
владних повноважень державними органами і органа�
ми місцевого самоврядування (органами публічної вла�
ди) в органічному взаємозв'язку і за безпосередньої
участі громадян, їх організацій у виробленні та реалі�
зації публічної політики" [9]. Демократичне врядуван�
ня — це механізм забезпечення функціонування сусп�
ільства як цілісної саморегульованої системи, спосіб
реалізації публічної влади, завдяки якому досягають�
ся: відповідність публічної політики потребам суспіль�
ного розвитку; реальна участь громадян у виробленні й
реалізації публічної політики; об'єднання потенціалу
всіх трьох секторів задля вирішення ключових соціаль�
но�економічних проблем; постійний контроль різних
сегментів суспільства за публічною владою.

З точки зору В. Мартиненка, на основі суб'єктивно
зумовлених та історично здійснених соціально�еконо�
мічних трансформацій сформувалася відповідна до
суб'єкт�об'єктної людської взаємодії парадигма соц�
іально�управлінських систем. Дана парадигма грун�
тується на засадах суб'єктивного владно�розпорядчо�
го формування ієрархії соціально�управлінських систем
згори�донизу і залишається панівною вже протягом ба�
гатьох тисячоліть. Вона постійно вдосконалюється, при�
стосовуючись до нових умов соціально�економічного
розвитку суспільної життєдіяльності людей [8]. Суттє�
вою ознакою нового парадигмального шляху розвитку
державноуправлінської системи В. Мартиненко вважає
те, що суб'єктом формування та розвитку соціально�
економічних процесів виступає суспільство як самоор�
ганізована система, а державне управління є громадсь�
ко�правовим інструментом його самоорганізації (само�
управління). Нова (демократична) парадигма державно�
управлінської системи формується на основі суб'єкт�
суб'єктної людської взаємодії. В основу нової парадиг�
ми покладено модель державноуправлінської системи
"людина�суспільство�держава".

Проблематика "демократичного врядування" вирі�
шується також на рівні ООН. Так, у завданнях Програ�
ми розвитку ООН особлива увага приділяється створен�
ню інститутів та механізмів, здатних забезпечити дієвіше
реагування на потреби простих громадян.

На сьогодні поки ще не склалося загальноприйня�
того трактування поняття "демократичне врядування".

Так, А. Джордан, Р. Вурсел, А. Зіто виходять з того, що
"не існує універсально визнаного визначення "врядуван�
ня" (governance). Не існує також консенсусу з питань,
який набір рис характерний для нього. В даний час ми
все ще на етапі "креативного безладдя" щодо розумін�
ня цього явища" [10]. На думку цих вчених, терміном
"врядування" можна позначити ширше коло інститутів
і відносин, залучених у сучасний процес управління, ніж
вузьким поняттям "управління". Процес врядування
припускає надання суспільним інститутам більше сво�
боди координувати свою діяльність у досягненні соці�
альної мети, з якнайменшим втручанням центрального
уряду. Ці два процеси, управління і врядування, можуть
співіснувати один з одним. Учені називають чотири фор�
ми такого співіснування: взаємодія, злиття, конкурен�
ція і заміщення.

Як видно, саме поняття "врядування" вже наповне�
не демократичним змістом, яке знайшло свій вираз у
різних визначеннях — "демократичне врядування",
"нове врядування", "мережне врядування", "добре вря�
дування" тощо. Отже, демократичне врядування — це
більш широка, ніж адміністрування, категорія, яка вклю�
чає взаємовідносини між офіційними інституціями (дер�
жавна влада) та недержавними колами (бізнес, гро�
мадськість). На теоретичному рівні "демократичне вря�
дування" виступає як середовище співпраці багатьох
сторін, які беруть участь у процесі управління суспіль�
ними справами. На практиці "демократичне врядуван�
ня" визначається як сума безпосередніх взаємовідносин
громади, публічного та приватного секторів, плануван�
ня та управління спільними справами регіону [3].

Таким чином, провідна тема нового способу управ�
ління — "демократичного врядування" — співробітницт�
во на партнерських засадах між державним і недержав�
ним секторами. Від бюрократично�адміністративних,
ринкових та мережевих моделей управління "врядуван�
ня" відрізняється колективною залученістю всіх акторів
до процесу прийняття державноуправлінських рішень
та досягнення колективних цілей.

Демократична парадигма публічного управління в
умовах сучасної Україні має проявити свій потенціал,
насамперед на регіональному рівні. Тобто йдеться про
втілення у систему регіонального управління принципу
суб'єкт�суб'єктних відносин, коли громадяни, їх об'єд�
нання виступають в ролі не об'єкта управління, а рівноп�
равною стороною управлінських відносин.

Недоліком сучасної системи державного управлін�
ня в екологічній сфері на регіональному рівні є те, що в
даний момент в Україні існує територіальна не�
відповідність між адміністративними одиницями і при�
родними системами як об'єктами управління. Сучасна
державна система управління природоохоронною
діяльністю занадто централізована і відомча. Це призво�
дить до зниження ефективності управління на регіо�
нальному рівні, зокрема в напрямку планування і вико�
ристання інвестицій природоохоронного призначення,
а також не дає можливості повністю враховувати тери�
торіальні інтереси в створенні екобезпечного навколиш�
нього природного середовища.

Отже, виникає необхідність у виділенні регіо�
нального рівня управління природоохоронними за�
ходами і введення поняття регіонального екологіч�
ного менеджменту, який має охоплювати як регіо�
нальний, так і місцевий рівні територіального роз�
поділу суспільних інтересів у галузі охорони приро�
ди. Розробка системи екологічного менеджменту як
більш прогресивної моделі організації управління
природокористуванням була відповіддю на суспіль�
ний запит в умовах ринкових трансформацій та рес�
труктуризації економіки.

Домінантою нової регіональної політики в умовах
суспільно�економічної кризи має стати сталий розви�
ток. Тож і завданням сучасної державної регіональної
політики в Україні має бути створення умов для залу�
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чення додаткових ресурсів розвитку регіонів. Особли�
вого значення в сучасний період набуває демократиза�
ція управління. Показником демократизації управлін�
ня на регіональному рівні є співробітництво місцевих
органів виконавчої влади з громадськістю, з неурядо�
вими екологічними організаціями. Форми такої роботи
знайомі місцевим органам влади.

Закон України "Про охорону навколишнього при�
родного середовища" встановлює таке поняття, як "гро�
мадський контроль". Стаття 36 Закону — Громадський
контроль у галузі охорони навколишнього природного
середовища — твердить: "Громадський контроль у га�
лузі охорони навколишнього природного середовища
здійснюється громадськими інспекторами охорони на�
вколишнього природного середовища згідно з Поло�
женням, яке затверджується спеціально уповноваже�
ним центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів" [6].

Громадські інспектори охорони навколишнього при�
родного середовища виконують такі функції: беруть
участь у проведенні спільно з працівниками органів дер�
жавного контролю рейдів та перевірок додержання
підприємствами, установами, організаціями та громадя�
нами законодавства про охорону навколишнього при�
родного середовища, додержання норм екологічної без�
пеки та використання природних ресурсів; проводять
перевірки і складають протоколи про порушення зако�
нодавства про охорону навколишнього природного се�
редовища і подають їх органам державного контролю в
галузі охорони навколишнього природного середови�
ща та правоохоронним органам для притягнення вин�
них до відповідальності; надають допомогу органам дер�
жавного контролю в галузі охорони навколишнього
природного середовища в діяльності із запобігання еко�
логічних правопорушень; органи громадського контро�
лю в галузі охорони навколишнього природного сере�
довища можуть здійснювати й інші функції відповідно
до законодавства України [6].

Форми екологічної участі громадян можна розділи�
ти на два типи — індивідуальні та колективні дії.

Громадські екологічні рухи та їхні організаційні
структури нині концентрують свої зусилля на переході
від окремих дій у сфері вирішення нагальних екологіч�
них проблем до організації колективної діяльності, а
також до широкого залучення населення як до підго�
товки та проведення різноманітних екологоспрямова�
них заходів, так і розробки законодавчих актів, норма�
тивних документів, здійснення екологічної експертизи
проектів тощо.

У розділі 28.3 "Порядку денного на ХХІ століття"
зазначено: "Кожному місцевому органу управління слід
почати діалог з громадянами, місцевими організаціями
і приватними підприємствами та затвердити місцевий
"Порядок денний на ХХІ століття" [1].

Отже, для стабілізації економічної ситуації, соці�
ально�демографічних умов та характеру раціонально�
го природокористування, для зведення під один знамен�
ник багатьох складових процесу відносин суспільства і
природи на сьогодні й на майбутнє визнано, що страте�
гічно найбільш доцільною є розробка "Місцевих по�
рядків денних на ХХІ століття" [4].

Вони мають передбачити таку діяльність, яка спри�
ятиме покращанню взаєморозуміння між громадянами,
а також місцевими діловими і бізнесовими колами, змен�
шуючи при цьому безробіття та змінюючи на краще де�
мографічну ситуацію.

Однак вітчизняні фахівці попереджують, що місце�
вий порядок денний на ХХІ століття, охоплюючи
всебічні аспекти сталого розвитку громади і враховую�
чи на даний час неготовність українського суспільства
до розв'язання всіх завдань свого розвитку відразу,
може виявитися нездоланною перешкодою, яка надов�
го загальмує процес переходу до громади сталого роз�
витку, і особливо сільських громад.

Місцевий план дій з охорони довкілля (МПДОД) —
це документ, який на основі аналізу стану довкілля виз�
начає завдання і першочергові заходи щодо раціональ�
ного управління природними ресурсами й охороною на�
вколишнього природного середовища для певної тери�
торії. З іншого боку, це кампанія із захисту навколиш�
нього середовища, яку проводить місцева громада [4].

В основу розробки МПДОД ставиться необхідність
забезпечення балансу між економічним розвитком і при�
родоохоронними заходами, визначення відповідних зав�
дань і можливості їх виконання на місцевому рівні як
органами самоврядування, так і всіма іншими учасника�
ми, залученими до цієї діяльності, базуються як на
досвіді країн, які вже запровадили у себе таке плану�
вання (польський, болгарський та молдавський досвід),
так і на вже накопиченому досвіді розробки і реалізації
місцевих планів дій в Україні [5].

Залучення громадськості полягає в тому, що пріо�
ритетні проблеми та заходи і дії відображують точку
зору широкого кола мешканців території. Постійна
інформованість жителів про реалізацію заходів і дій за�
безпечує їм підтримку громадськості. Процес станов�
лення пріоритетів базується на аналізі ключових про�
блем громад, їх прозорому визначенні і гарантує ефек�
тивне використання місцевих природних ресурсів.

План дій включає цілі, індикатори, вибір заходів і
дій, часові рамки, наявні ресурси та відповідальних осіб.

Методологічно важливим етапом створення планів
МПДОД є формулювання громадами бачення свого май�
бутнього. На відміну від громад міст, забезпечених дос�
тупом до певних джерел інформації, знань тощо, серед
сільських громад існує думка, що зміни в їхньому житті
повністю залежать від влади, яка десь там, далеко, фор�
мує напрями розвитку країни, і від бажання маленької
сільської громади нічого не залежить. Цей стереотип до�
сить міцно укорінився в свідомості селян, та й життєві
реалії України поки що не дають підстав сподіватися на
швидку зміну такого бачення.

 Сталий розвиток територій сьогодні розглядаєть�
ся як складний процес реалізації взаємопов'язаних зав�
дань економічного та соціального гатунку. Власне соц�
іальна складова, що в економіці виявляється як етика
відношення до труду, етика розпорядження капіталом,
етика соціального партнерства у розподілі праці, є виз�
начальною для економічного поступу нашої держави.
Сучасну державу з ринковими формами організації еко�
номіки слід розглядати як систему взаємовідносин між
бізнесом, владними механізмами державного управлін�
ня та громадським рухом. З таких позицій стане очевид�
ним, що подальші трансформації суспільства залежати�
муть від консолідованих дій всіх трьох елементів соц�
іально�економічних відносин.

Оскільки бізнес сьогодні може бути визначений як
складова сукупного соціального розвитку, як цілісна у
своїх якісних характеристиках соціальна єдність, слід
визнати відповідальність бізнесу за сталий розвиток сус�
пільства. Таким чином, не тільки держава чи гро�
мадськість мають відповідати за стан якості життя сус�
пільства, але і представники бізнесу, що використову�
ють сукупні ресурси суспільства. Одним з таких ресурсів
сталого розвитку є екологічна безпека.

Визнання рівноправності держави, бізнесу та гро�
мадськості у вирішенні екологічних питань породжує
нову стратегію суспільного діалогу, в якому всі ці три
учасники мають однакові права та обов'язки щодо за�
хисту навколишнього середовища. Концепції корпора�
тивної соціальної відповідальності (КСВ), що набувають
стрімкого поширення в Україні з 2006 року, зміщують
акценти з виключно економічних завдань підприємниц�
тва на соціально�економічні. Новий світогляд передба�
чає активну роль бізнесу не тільки у формуванні
кількісних показників зростання добробуту суспільства,
але і якісних, що приймає на себе бізнес як добровільний
моральний обов'язок [7].
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Суспільний діалог є основою розвитку демократії.
Стратегія КСВ вносить певні корективи у актуальне ро�
зуміння демократії, зокрема і демократії у вирішенні
екологічних питань. Екодемократія може розглядати�
ся не тільки як запит громадськості до виробничих
структур з вимогою виконання екологічних зобов'язань,
але і як зворотній запит бізнесу до громадськості з про�
позиціями участі у загальних соціальних проектах, що
мають екологічну спрямованість. Соціальна відпові�
дальність бізнесу передбачає самоусвідомлення бізне�
совими структурами своєї провідної ролі у суспільних
трансформаціях. Демократія, таким чином, має розумі�
тися не як перманентний контроль громадських орган�
ізацій щодо бізнесу, а як свідома спільна діяльність, в
якій бізнес може набувати таких самих контролюючих
функцій щодо рівня моральності соціального відношен�
ня до навколишнього середовища, які зазвичай асоцію�
ються з державою чи громадськими рухами.

Здійснення державної політики в галузі екології у
такій ситуації набуває дещо іншого змісту. Державні
органи управління стають однією з сторін діалогу, в яко�
му беруть участь також громадські організації та бізне�
сові структури. Держава може створювати умови для
бізнесу, що будуть сприяти активності у впровадженні
програм захисту навколишнього середовища. З поши�
ренням ідей КСВ у державних органів влади та органів
місцевого самоврядування з'являється додатковий ре�
сурс. Вони можуть спонукати до охорони навколишнь�
ого середовища не тільки через механізми економічної
відповідальності за правопорушення у цій сфері
(штрафні санкції, припинення дозволів на підприєм�
ницьку діяльність, карна відповідальність посадових
осіб тощо), але і опановувати нові форми управління
екологічними процесами, що грунтуються на заохоченні
добровільного виконання моральних принципів веден�
ня бізнесу. Механізми реалізації державної політики в
сфері охорони довкілля мають поступово трансформу�
ватися за змістом — від виконання карально�забороня�
ючих функцій на заохочувально�підтримуючі.

У процесі розвитку екологічного руху в Україні не
менш важливішими є питання ролі особи, її правового
статусу в процесі вирішення соціоекологічних проблем
на етапі національно�державної розбудови та форму�
вання основ громадянського суспільства. Активізація
політичної діяльності громадян за розширення та гаран�
тування своїх екологічних прав можлива лише за умови
випереджаючого розвитку їх загальних прав і свобод,
відмови від принципу вторинності особи до політичної
влади та визнання паритетної ролі людини і природи у
їх взаємних стосунках.

Головний же недолік існуючої політичної системи
у цьому зв'язку полягає в тому, що людина не є фактич�
ним суб'єктом конкретних механізмів взаємодії з довк�
іллям. Вона перебуває, так би мовити, ілюзорним об�
'єктом "турботи" держави, що в принципі виводить її на
політичному та буденному рівнях з розряду активно
впливаючих чинників. Сьогодні необхідно всіма доступ�
ними засобами цивілізованого суспільства активніше
закладати правові, політико�економічні та освітньо�на�
укові гарантії розвитку активних форм поведінки осо�
би в галузі охорони та раціонального використання ре�
сурсів довкілля. З політичної точки зору, форми такої
поведінки надто різноманітні — від мінімальної діяль�
ності у політиці — участі в демократичних виборах, де,
віддаючи свій голос за того чи іншого "екологізованно�
го" претендента, людина бере на себе частину відпові�
дальності за всі рішення, які ним будуть прийматися під
час його повноважень.

Таким чином, екологізація ідейно�політичної думки,
яка зосереджена в діяльності політичних партій, громадсь�
ких об'єднань і рухів як фактор радикального реформу�
вання та модернізації всіх сторін розвитку в контексті на�
ціонально�державного відродження України, передбачає
посилення уваги до вирішення екологічних проблем на всіх

рівнях політичної системи суспільства, пошуку новітніх
підходів формування соціоекологічної свідомості, куль�
тури громадян на основі пріоритетів закону, обгрунтова�
них політичних рішень та знань. Ігнорування цих факторів
може призвести до втрати можливості оптимізації еколо�
го�економічної взаємодії. Водночас врахування історич�
них коренів сучасних соціоекологічних тенденцій повин�
но стати уроком в політиці національно�державного
відродження незалежної України.

ВИСНОВКИ
Реалізація владних повноважень органами публіч�

ної влади в органічному взаємозв'язку і за безпосеред�
ньою участю громадян, їх організацій у виробленні та
реалізації регіональної екологічної політики, стає го�
ловним чинником, що зумовлює зростання екологічної
активності та розвиток екологічної демократії. Між тим,
зусилля громадських організацій на сучасному етапі
розвитку екологічної демократії мають бути сконцент�
ровані не тільки на пошуку порозуміння з державними
структурами влади, але і з представниками бізнесових
кіл безпосередньо, тобто без посередництва органів
місцевого врядування чи державного адміністрування.
Стратегія соціальної відповідальності бізнесу вносить
певні корективи в актуальне розуміння демократії, зок�
рема екологічної демократії, яку доцільно розглядати
не тільки як запит громадськості до виробничих струк�
тур з вимогою виконання екологічних зобов'язань, але
і як зворотній запит бізнесу до громадськості з пропо�
зиціями участі у загальних соціальних проектах, що
мають екологічну спрямованість.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування, розвиток та ефективність реалізації

кадрової політики сектора безпеки і оборони України
безпосередньо пов'язані з наявністю досконалої, адек�
ватної відповідному історичному етапу розвитку дер�
жави законодавчо�нормативної бази. Ця база, по суті,
є науковою засадою зазначених процесів, ураховуючи,
що законодавча діяльність здійснюється на основі фун�
даментальних наукових напрацювань учених у галузі ад�
міністративного права, міжнародного права та держав�
ного управління.

Правовою основою для формування кадрової пол�
ітики сектора безпеки і оборони України є: Загальна
декларація прав людини, Конституція України, Кодекс
законів про працю України, інші законодавчі та підза�
конні нормативні акти.

Сьогодні одним із ключових пріоритетів для органів
державної влади, що визначений Президентом України
— Віктором Януковичем, є проведення в Україні низки
широкомасштабних реформ у всіх сферах суспільно�
політичного життя. Ключовою з цих реформ є адміні�
стративна, що спрямована на суттєву модернізацію дер�
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жавної кадрової політики у сфері державного управлі�
ння та оздоровлення кадрового апарату спеціалізова�
них видів державної служби.

Вагомим нормативно�правовим підгрунтям адміні�
стративної реформи стало ухвалення 17 листопада 2011
року Верховною Радою України нового Закону "Про
державну службу", що був підписаний Президентом Ук�
раїни 10 січня 2012 року. Зазначений нормативно�пра�
вовий акт визначає, що: "державна служба — публічно�
правовий інститут, основними функціями якого є підго�
товка пропозицій щодо формування державної політи�
ки, забезпечення її реалізації, надання адміністратив�
них послуг фізичним та юридичним особам, а також
відповідна професійна діяльність державних служ�
бовців" [1, ст. 1.1].

Відповідно до положень Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" від
25.03.1992 року [2, ст. 2] "…військова служба є дер�
жавною службою особливого характеру, яка полягає
у професійній діяльності придатних до неї за станом
здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із за�
хистом Вітчизни".
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За сучасних умов, стратегічним завданням адмініст�
ративної реформи в Україні є проведення докорінних
змін у секторі безпеки і оборони держави. Зазначені
зміни необхідні для удосконалення діяльності сил без�
пеки і оборони України з огляду на необхідність адек�
ватно протидіяти сучасним викликам та загрозам у
різних сферах національної безпеки України.

Одним із важливих завдань щодо реорганізації Воє�
нної організації держави в сектор безпеки і оборони є
удосконалення державної кадрової політики шляхом
забезпечення гарантованого комплектування сил без�
пеки і оборони України висококваліфікованими фахів�
цями, здатними ефективно виконувати за призначенням
складні та відповідальні завдання щодо забезпечення
національної безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
аналізу теоретичних і прикладних аспектів формуван�
ня та реалізації державної кадрової політики сектора
безпеки і оборони України присвячені дослідження
В.Ю. Богдановича, В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, А.Б. Ка�
чинського, В.О. Косевцова, В.А. Манилова, В.І. Мунтія�
на, Г.М. Перепелиці, В.М. Рижих, В.М. Олуйко,
С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського Г.П. Ситника та інших
науковців.

Водночас за сучасних умов реалізації державної
політики у сферах національної безпеки і оборони Ук�
раїни, питання запровадження ефективної кадрової
політики є актуальним науковим завданням з огляду на
необхідність реорганізації Воєнної організації держа�
ви в сектор безпеки і оборони України.

Сьогодні немає законодавчо�нормативного акта, в
якому з позицій наукового підходу було б чітко визна�
чено концептуальні засади кадрової політики сектора
безпеки і оборони України, її формування та здійснен�
ня. Практично не проводилися і комплексні досліджен�
ня правових та організаційних засад формування і
здійснення кадрової політики сектора безпеки і оборо�
ни України, відсутні монографії з відповідної пробле�
матики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз законодавчого та

нормативно�правового забезпечення кадрової політи�
ки сектора безпеки і оборони України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить історичний досвід, з набуттям незалеж�

ності України актуальним питанням забезпечення на�
ціональної безпеки було визначено питання щодо ство�
рення сучасної системи державної кадрової політики в
секторі безпеки і оборони держави.

Зазначене питання набуло актуальність внаслідок
того, що в Україні дісталась у спадок державна кадрова
політика колишнього СРСР, яка грунтувалась на потуж�
ному державному адміністративному ресурсі та знач�
них мотиваційних і ідеологічних чинниках.

Однак, "філософія" формування та реалізації ра�
дянської кадрової політики не відповідає сучасним на�
ціональним інтересам незалежної України щодо її спро�
можності ефективно протидіяти зовнішнім та
внутрішнім загрозам національній безпеці.

Враховуючи вищенаведене, керівництвом держави
було визначено завдання з формування національної
кадрової політики в секторі безпеки і оборони та її нор�
мативно�правове забезпечення.

Аналіз законодавчої та нормативно�правової бази,
що регламентує діяльність сектора безпеки і оборони
України, дозволив нам класифікувати стратегічні напря�
ми законодавчого та нормативно�правового забезпечен�
ня кадрової політики сектора безпеки і оборони Украї�
ни.

Перший стратегічний напрям законодавчого та нор�
мативно�правового забезпечення кадрової політики
сектора безпеки і оборони України був спрямований на
визначення конституційних засад державної кадрової
політики у силах безпеки і оборони держави.

Так, Декларацією про державний суверенітет Украї�
ни від 16 липня 1990 року зазначено: "Українська РСР
має право на власні Збройні Сили. Українська РСР виз�
начає порядок проходження військової служби грома�
дянами Республіки. Громадяни Української РСР прохо�
дять дійсну військову службу, як правило на території
Республіки, і не можуть використовуватись у військо�
вих цілях за її межами без згоди Верховної Ради Украї�
нської РСР" [3].

Конституцією України зазначається, що "Захист
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності Ук�
раїни, шанування її державних символів є обов'язком
громадян України" [4, ст. 65]. Стаття 106 Конституції
встановлює, що Президент України: "…призначає на
посади та звільняє з посад вище командування Зброй�
них Сил України, інших військових формувань; здійснює
керівництво у сферах національної безпеки та оборони
держави; присвоює вищі військові звання, вищі дипло�
матичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні
чини" [4, ст. 106].

Другий стратегічний напрям був спрямований на
визначення концептуальних питань законодавчого та
нормативно�правового забезпечення кадрової політи�
ки сектора безпеки і оборони України.

Так, Законом України "Про оборону України" від 6
грудня 1991 року зазначено: "Підготовка держави до
оборони в мирний час включає забезпечення Збройних
Сил України, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, та правоохоронних
органів підготовленими кадрами" [5].

Законом України "Про основи національної безпе�
ки України" від 19 червня 2003 року було визначено: "З
урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в
Україні діяльність усіх державних органів має бути зо�
середжена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, по�
передженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх заг�
роз національній безпеці, захисту суверенітету і тери�
торіальної цілісності України, безпеки її прикордонного
простору, викорененні злочинності, зміцнення закон�
ності і правопорядку, підтримання на належному рівні
її оборонного потенціалу і обороноздатності"  [6, ст. 8].

Рішенням Ради Національної безпеки і оборони Ук�
раїни від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Воєн�
ної доктрини України", затвердженої Указом Президен�
та України №390/2012 [7], пріоритетними напрямами
підготовки держави до збройного захисту національних
інтересів було визначено: "…ефективне застосування
системи кадрового забезпечення централізованого
типу, вдосконалення системи здійснення добору кадрів
і комплектування військових формувань та органів спец�
іального призначення у ході їх професіоналізації".

Концептуальні питання формування сучасної кад�
рової політики у секторі безпеки і оборони України та
її нормативно�правове забезпечення були визначені
Рішенням Ради національної безпеки і оборони Украї�
ни від 29.12.2012 року "Про Стратегічний оборонний
бюлетень України", що схвалено Указом Президента
України від 29.12.2012 року №771/2012 [8]. Документом
визначається, що кадрова політика у військових та пра�
воохоронних органах України буде спрямована на за�
безпечення гарантованого комплектування Збройних
Сил України та інших військових та правоохоронних
структур держави високопрофесійними кадрами, здат�
ними виконувати завдання за призначенням, збережен�
ня висококваліфікованих фахівців, їх соціальний та гу�
манітарний захист, а також надання можливостей по�
дальшого кар'єрного зростання.

Також зазначимо, що концептуальні питання зако�
нодавчого забезпечення державної кадрової політики
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сектора безпеки і оборони України за роки незалеж�
ності знайшли відображення у наступних законодавчих
актах:

1) Законі України "Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією і правоохоронни�
ми органами держави" від 19 червня 2003 року;

2) Законі України "Про засади внутрішньої та зов�
нішньої політики" від 1 липня 2010 року;

3) Законі України "Про Раду національної безпеки
і оборони України" від 5 березня 1998 року;

4) Законі України "Про організацію оборонного
планування" від 18 листопада 2004 року;

5) Законі України "Про правовий режим надзвичай�
ного стану" від 16 березня 2000 року та інших норма�
тивно�правових актах.

Третій стратегічний напрям був спрямований на
створення системи державної кадрової політики у
військових та правоохоронних органах.

Так, Законом України "Про Збройні Сили України"
від 6 грудня 1991 року було визначено, що "…особовий
склад Збройних сил України складається з військовос�
лужбовців і працівників Збройних Сил України, які є
громадянами України. Чисельність Збройних Сил Ук�
раїни затверджується Верховною Радою України за
поданням Президента України" [9].

Відповідно до Закону України "Про військовий обо�
в'язок і військову службу України" від 12 грудня 1991
року: " Захист Вітчизни, незалежності та територіаль�
ної цілісності України є конституційним обов'язком гро�
мадян України". Зазначеним законодавчим актом виз�
начається поняття "військовий обов'язок" [10, ст. 1], що
передбачає підготовку громадян до військової служби;
приписку до призовних дільниць; прийняття в добро�
вільному порядку та призов на військову службу; про�
ходження військової служби; виконання військового
обов'язку у запасі; дотримання правил військового об�
ліку.

Зазначимо, що військовий обов'язок має за мету
підготовку громадян України до захисту Вітчизни, за�
безпечення особовим складом сил безпеки і оборони
держави, а також правоохоронних органів спеціально�
го призначення. Таким чином, зазначеним нормативно�
правовим актом створено стратегічні підвалини держав�
ної кадрової політики сектора безпеки і оборони Ук�
раїни.

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" від 21 жовтня 1993 року регламентуються
особливості державної кадрової політики в період мо�
білізації громадян України в умовах надзвичайного ста�
ну, а також визначається комплекс організаційних, еко�
номічних та фінансових заходів держави для підготов�
ки до мобілізації у мирний час.

Указом Президента України від 7 листопада 2001
року №1053/2001 "Про положення про проходження
військової служби відповідними категоріями військо�
вослужбовцями" [11] визначено порядок проходження
військової служби особами офіцерського складу, пра�
порщиками (мічманами), солдатами (матросам), сержан�
тами та старшинами сил безпеки і оборони України, а
також порядок виконання цими особами військового
обов'язку у запасі.

Зазначеним актом Глави держави визначено прак�
тичні механізми реалізації державної кадрової політики
персоналом сектора безпеки і оборони України, а саме:

— виконання військовослужбовцями обов'язків
військової служби;

— загальна класифікація посад у Збройних Силах
України, інших військових та правоохоронних органах;

— порядок прийняття та граничні терміни перебу�
вання на військовій службі;

— порядок та умови комплектування посад у силах
безпеки і оборони України;

— порядок та критерій призначення на посади та пе�
реміщення по службі персоналу;

— порядок та умови професійного навчання, підго�
товки та перепідготовки особового складу;

— умови та порядок присвоєння військових та спе�
ціальних звань, класних кваліфікацій, проведення атес�
тувань з метою визначення професійних якостей пер�
соналу;

— перелік соціальних та гуманітарних гарантій для
військовослужбовців та членів їх сімей, а також меха�
нізми їх надання;

— порядок та умови звільнення з військової служби;
— особливості проходження військової служби у

запасі.
Зазначимо, що законодавцем регламентовані клю�

чові стратегічні завдання державної кадрової політики
не тільки у Збройних Силах України, але і у інших
військових та правоохоронних органах:

1) Законом України "Про Службу безпеки України"
від 25 березня 1992 року;

2) Законом України "Про розвідувальні органи Ук�
раїни" від 22 березня 2001 року;

3) Законом України "Про Державну прикордонну
службу України" від 3 квітня 2003 року;

4) Законом України "Про Державну службу спеці�
ального зв'язку та захисту інформації України" від 23
лютого 2006 року;

5) Законом України "Про внутрішні війська Мініс�
терства внутрішніх справ України" від 26 березня 1992
року та іншими законодавчими актами.

Також важливим нормативно�правовим актом з питань
реформування кадрової політики є Концепція кадрової
політики в Збройних Силах України, що затверджена на�
казом Міністра оборони України від 27.11.2007 року [12].

Метою документу є визначення стратегічних підва�
лин кадрової політики в Збройних Силах, що передба�
чає удосконалення системи кадрового менеджменту в
умовах повного переходу на професійну основу, пошу�
ком балансу між вимогами до рівня боєготовності та
вирішенням соціальних питань, удосконаленням систе�
ми управління, підготовки, комплектування управлінсь�
ких кадрів. Також цим документом передбачається ком�
плексна перебудова основних напрямів кадрової полі�
тики в Збройних Силах України як складової держав�
ної кадрової політики.

Четвертий стратегічний напрям кадрової політики
сектора безпеки і оборони України був спрямований на
забезпечення соціального і правового захисту персона�
лу сил безпеки і оборони та членів їх сімей. Зазначений
напрям є важливою функцією української держави, що
спрямований на:

— реалізацію конституційних прав і свобод, задо�
волення матеріальних і духовних потреб військовослуж�
бовців та членів їх сімей;

— підтримання стабільності у військовому середо�
вищі;

— підвищення престижу військової служби та мо�
тивації персоналу військових та правоохоронних
органів України;

— забезпечення прав військовослужбовців у разі по�
вної, або тимчасової втрати працездатності, втрати го�
дувальника, безробіття, старості, а також у разі інших
соціальних негараздів.

Ключовим законодавчим актом цього напряму є За�
кон України "Про соціальний і правовий захист військо�
вослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 року
[13]. Цей законодавчий акт визначає основні засади дер�
жавної політики у сфері соціального захисту та вста�
новлює єдину гарантовану державну систему соціаль�
ного та правового захисту військовослужбовців та
членів їх сімей. Актом чітко визначено норму про те, що
військовослужбовці користуються усіма конституцій�
ними правами та свободами, як і інші громадяни Украї�
ни. Ніхто не може обмежувати військовослужбовців та
членів їх сімей у правах і свободах, визначених законо�
давством України.
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Також з метою забезпечення дотримання перед�
бачених законодавством державних соціальних га�
рантій для персоналу сил безпеки і оборони та членів
їх сімей, які звільняються із військової служби у зв'яз�
ку зі скороченням штатів або здійсненням інших
організаційних заходів, станом здоров'я, створення
умов для адаптації військовослужбовців до цивільно�
го життя та забезпечення гідних пенсій військовим
пенсіонерам, були прийняті наступні законодавчі
акти:

1) Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
від 9 квітня 1992 року;

2) Закон України "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний статус" від 24 березня 1998
року;

3) Закон України "Про державні гарантії соціально�
го захисту військовослужбовців, які звільняються із
служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил Ук�
раїни, та членів їх сімей" від 15 червня 2004 року.

П'ятий стратегічний напрям кадрової політики сек�
тору безпеки і оборони України спрямований на забез�
печення законності та правопорядку серед персоналу
сектору безпеки і оборони та протидії корупційним про�
явам. З цією метою законодавцем було прийнято нор�
мативно�правові акти:

— Закон України "Про Військову службу правопо�
рядку у Збройних Силах України" від 7 березня 2002
року;

— Закон України "Про засади запобігання та про�
тидії корупції" від 7 квітня 2011 року.

Зазначені законодавчі акти були спрямовані на по�
дальше зміцнення законності, правопорядку та військо�
вої дисципліни в силах безпеки і оборони України, а та�
кож запобіганню злочинам та корупційним проявам се�
ред персоналу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що зако�

нодавче та нормативно�правове забезпечення кадро�
вої політики сектора безпеки і оборони України —
визначення оптимально необхідної законодавчої та
нормативно�правової бази, яка складається із систе�
ми взаємоузгоджених законів та підзаконних актів,
що регулюють і спрямовують діяльність суб'єктів кад�
рової політики, тобто носіїв певних повноважень,
прав і службових обов'язків при виробленні і реалі�
зації кадрової політики сектора безпеки і оборони з
реалізації принципів, цілей і завдань, які визначають�
ся державною кадровою політикою стосовно кадро�
вих ресурсів суспільства, та їх використання в про�
цесі здійснення відповідної управлінської або служ�
бової діяльності.

Проведений аналіз законодавчого та нормативно�
правового забезпечення державної кадрової політики
сектора безпеки і оборони України дає підстави ствер�
джувати, що з набуттям Україною державної незалеж�
ності кадрова політика у військових та правоохоронних
структурах була регламентована низкою грунтовних
законодавчих та нормативно�правових актів, що були
спрямовані на врегулювання стратегічних завдань, зок�
рема, щодо:

1) визначення стратегічних напрямів та пріоритетів
державної кадрової політики у секторі безпеки і обо�
рони України;

2) визначення порядку, правил, умов та особливос�
тей проходження військової та правоохоронної служ�
би;

3) упровадження єдиного порядку, правил та квалі�
фікаційних вимог до комплектування посад в секторі
безпеки і оборони України;

4) створення єдиної системи кадрового менеджмен�
ту у силах безпеки і оборони держави, а також системи

управління професійною кар'єрою та професійного зро�
стання персоналу;

5) удосконалення кадрового забезпечення та про�
фесійної підготовки персоналу, розвиток їх системи мо�
тивації та соціального забезпечення;

6)  розвиток гуманітарної та соціальної сфери для
військовослужбовців та членів їх сімей, надання їм не�
обхідного соціального захисту;

7)  формування національної системи військово�
патріотичної, культурно�виховної та просвітницької ро�
боти.

Перспективою подальших розвідок даної проблема�
тики є, на наш погляд, удосконалення нормативно�пра�
вового забезпечення з метою реформування кадрової
політики сектора безпеки і оборони України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку суспільства поставив перед

теорією і практикою державного управління завдання
комплексного розвитку системи запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій (НС), які виникають в
Україні, а також забезпечення відповідного рівня без�
пеки, удосконалення управління цією системою. Його
вирішення тісно пов'язано з особливостями проектуван�
ня ефективних організаційних структур (органів і
підрозділів), що безпосередньо виконують відповідні уп�
равлінські функції. Проектування й удосконалення заз�
начених структур управління найчастіше будується на
основі лише якісних показників та оцінок. При створенні
нових об'єктів управління в основному застосовуються
тільки типові структурні рішення. Разом з тим, проек�
тування будь�якої структури управління, а тим більше
у сфері державного управління безпекою населення, —
складне завдання, що вимагає обліку та врахування
значної кількості чинників, які є визначальними в діяль�
ності апарату і структури, впливають на вибір оптималь�
них варіантів управлінських рішень. Характерною ри�
сою державного управління промисловою безпекою
можна вважати своєчасну і виключно правильну реак�
цію суб'єкта управління на обставини, що швидко зміню�
ються, на непередбачувані події, які вимагають негай�
них дій відповідної організаційної структури.

Нові умови управління, пов'язані з докорінними
змінами соціального та економічного середовища, знач�
но обмежили можливості використання "традиційних"
типових структур і старих інструментів управління. Це
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стосується системи Цивільного Захисту України (ЦЗ),
до функцій якого відноситься захист населення, тери�
торій, навколишнього природного середовища та май�
на від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання та�
ким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомо�
ги постраждалим у мирний час та в особливий період
[1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В управлінській літературі питанням проектування

структур управління приділяється достатня увага. За ос�
танні два десятиріччя опубліковано десятки монографій
[2—11; 12; 14; 16], де розглядаються різні аспекти цієї
проблеми, які можна спробувати систематизувати за
певними ознаками.

В основі усіх стратегій щодо проектування струк�
тур управління лежать ідеї, що закладені, перш за все, у
працях Ф. Тейлора і А. Файоля, де в класичній (адміні�
стративній) теорії управління домінує структурно�фун�
кціональний підхід [15].

Розробка нових підходів щодо проектування струк�
тур управління набуває поширення на теренах колиш�
нього СРСР на початку 80�х рр. ХХ століття. Це сто�
сується, зокрема, відомої праці Б. Мільнера, Л. Євенка,
В. Рапопорта [23], в якій запропоновано системний
підхід до організації управління. Використання своєрі�
дних підходів до моделювання в задачах синтезу струк�
тури складних систем знаходимо в роботах О. Лейбкін�
да, Б. Рудніка, О. Тихомирова (класифікаційний підхід)
[21; 22], О. Цвіркуна (оптимізаційно�імітаційний підхід).
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Про подальший розвиток теоретичних ідей щодо про�
ектування структур органів державного управління в
межах нової для України сфери науки — державного
управління — свідчать публікації Г. Одінцової (дослід�
ження проблеми реформування структурно�функціо�
нального забезпечення), Н. Нижник (шляхи вирішення
проблеми централізації та децентралізації) [13], В. Кня�
зєва (узагальнення поглядів стосовно формування
структур і розподілу функцій). Нові ідеї в проектуванні,
зокрема структур цивільного захисту (ЦЗ), захищає
М. Брушлинський [6], який систематизує і виділяє три
групи підходів до проектування структур управління:
нормативно�функціональний, функціонально�техноло�
гічний і системно�цільовий.

Кожний з підходів передбачає використання певних
методів та моделей проектування.

Найбільш інтенсивно інструменти аналізу і синтезу
структур управління колишніх підрозділів управлінь по�
жежної охорони (УПО) розробляються в 70—80�х ро�
ках ХХ століття силами співробітників Всесоюзного
науково�дослідного інституту пожежної охорони
(ВНДІПО) МВС СРСР. Помітний внесок щодо зазначе�
ного зробили В. Семіков, С. Мінаєв, В. Тарасов, О. Філа�
тов та ін.

Однак, незважаючи на важливість застосованих но�
вих методів побудови типових структур, до цього по�
вертаються тільки через 10 років, тобто в 1980—1981 рр.,
коли у ВНДІПО МВС СРСР під керівництвом В. Тара�
сова було розроблено рекомендації з удосконалення
організаційних структур і науково обгрунтовано поло�
ження щодо штатної чисельності апарату управління
пожежної охорони області (краю, республіки). У вис�
новках авторів йдеться про найбільш прийнятний метод
проектування структур управління — розрахунково�
графічний метод, який базується на розрахунках нор�
мативів чисельності і в цілому штатного розкладу з ви�
конання функцій управління та наступним графічним
зображенням зв'язків підпорядкування, супідрядності
й функціональної взаємодії органів управління. Як ма�
тематичний апарат можуть використовуватись методи
математичної статистики і, зокрема, метод регресійно�
го аналізу.

Отже, підсумовуючи викладене, можна наполягати,
що до початку 1980�х рр. дослідники знаходились у по�
шуку типових рішень стосовно організаційних структур
пожежної охорони, а методи рішень обмежувалися ме�
тодами математичної статистики (регресія, кореляція)
і експертного аналізу.

Однією з принципових відмінностей цієї роботи від
попередніх є спроба пошуку нетипових структурних
рішень, а з'ясування адекватних методів для оптималь�
них форм організації проводиться за допомогою іміта�
ційного моделювання. Але при цьому зауважується, що
моделювання породжує складну проблему — модель
має певним чином відповідати досліджуваному реаль�
ному об'єкту.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної публікації є дослідження стратегії

формування структур державного управління в системі
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні труднощі для розробників моделей струк�

тур управління полягали, на наш погляд, у тому, що
більша частина інформації про об'єкт дослідження має
не кількісні, а лише якісні характеристики. Особливо це
стосується інформації про взаємозв'язок функцій уп�
равління. Разом з тим, зазначені труднощі не дозволя�
ли побудувати математичні моделі управлінської струк�
тури, які б, передусім, відбивали б взаємозв'язок струк�
тури функцій і організаційної структури підрозділу.

Відтак, дослідники були вимушені, з нашої точки
зору, розглядати структуру управління пожежною охо�

роною як "чорну шухляду ", яка описується низкою
інтегральних характеристик кількісного характеру (чи�
сельність штату, обсяг документообігу, плинність кадрів
та ін.). Для роботи з такими показниками щонайбільше
відповідали саме методи математичної статистики, які
вже згадувалися вище. Показники регресії і кореляції
використовувались тому, що природа впливу зазначе�
них параметрів на структуроутворюючі процеси в
підрозділі або була незрозумілою, або мала якісний ха�
рактер, який не можна було описати кількісно.

Звідси й причини використовувати експертний
підхід, який теж не надавав кількісних оцінок, тому що
експерти оцінювали пропоновані завдання тільки якіс�
но і в лінгвістичній формі. Усе, чого досягли дослідники
на той час, — формування деяких загальних підходів,
яким повинна була відповідати бажана структура управ�
ління підрозділами пожежної охорони.

За допомогою теорії монотонних систем створено
математичну модель організаційної структури підроз�
ділу пожежної охорони, в якій формалізація даних про
організаційну структуру управління досягалась шляхом
побудови мулевої матриці, що відображала взаємодію
функцій та посадових осіб підрозділу [7; 17; 18; 24].

Однак не було вирішено проблему формалізації да�
них про структуру функцій підрозділів ЦЗ. Проблема
ускладнювалася тим, що організаційна структура
підрозділу є вторинною по відношенню до структури
функцій. Іншими словами, структура функцій визначає
організаційну структуру. Відтак, не маючи методу чи�
сельної формалізації даних про структуру функцій, усім
дослідникам, що працювали в цьому напрямі, доводи�
лось сприймати цю структуру функцій як константу,
тобто як незмінну та стабільну. Але структура функцій,
особливо останнім часом, втратила свою стабільність і
підлягає змінам, які очевидні навіть не спеціалістам. Це
обумовлено появою нових функцій, а саме таких, як сер�
тифікація і ліцензування, експертиза протипожежного
стану об'єктів, надання платних послуг населенню та ін.
До того ж, і в існуючій структурі функцій є негаразди,
які призводять до дублювання функцій, або виконання
певних функцій не властивих деяким структурним
підрозділам.

Відсутність методів побудови функцій ЦЗ робить не�
ефективним застосування математичних методів при
аналізі і синтезі організаційних структур підрозділів ЦЗ.

Таким чином, зважаючи на складність проблем, про�
поновані дотепер авторами методи і моделі не вирішу�
ють усіх питань проектування структури управління, а
стосуються лише певного кола задач.

Відомо, що вихідною задачею проектування струк�
тури управління є визначення складу і змісту функцій
управління апарату (підрозділу).  Як правило, авторами
опублікованих робіт набір функцій приймається зада�
ним, а проблеми аналізу їхнього складу і змісту не роз�
глядаються. Такі підходи до вирішення задачі класифі�
кації функцій управління не дозволяють врахувати спе�
цифіку конкретного органу (підрозділу) і умови його
діяльності. Вони базуються на постійному переліку ос�
новних, досить укрупнених функцій, що реалізуються в
процесі управління будь�якою організацією. Викорис�
тання їх при проектуванні принципово нових або удос�
коналенні діючих структур управління практично не�
можливо.

До того ж, з урахуванням складності і багатогран�
ності проблема управління НС передбачає залучення до
вирішення цих питань великої кількості органів держав�
ної влади і управління різного рівня, їхніх структурних
підрозділів, налагодження між ними чіткої взаємодії. Це
вимагає грамотного розподілу існуючого набору
функцій управління НС, побудови ефективних органі�
заційних структур як усередині цих підрозділів, так і між
різними підрозділами, що вирішують проблеми НС.

Можна повернутися до накопиченого досвіду про�
ектування структур управління [23], який дозволяє, на
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наш погляд, виокремити принаймні три основні підходи
до вирішення цієї задачі:

— нормативно�функціональний;
— функціонально�технологічний;
— системно�цільовий.
Ці підходи не є взаємовиключними, але мають низ�

ку принципових відмінностей.
Нормативно�функціональний підхід сприяє уніфі�

кації організаційних форм управління апаратами і
підрозділами ЦЗ і може бути виправданим у зв'язку з
їхньою однотипністю щодо своєї соціально�економіч�
ної природи, спільності принципів і методів управлін�
ня.

Проте у сучасних умовах знижується значення
нормативно�організаційного підходу. Причина цього,
з нашої точки зору, полягає в тому, що його суто нор�
мативний характер і орієнтація на типову номенкла�
туру функцій управління не дозволяють врахувати
особливості конкретного об'єкта управління й умови
його діяльності. При проектуванні структури управлі�
ння нового апарату (підрозділу) або удосконаленні
існуючої такий підхід орієнтує на деякий досягнутий
рівень організації управління і потребує прийняти при�
пущення, що високим результатам діяльності об'єкта
обов'язково відповідає раціональна структура управ�
ління.

Функціонально�технологічний підхід припускає по�
будову структур управління на основі раціоналізації по�
токів інформації і технології її обробки. Цей підхід за�
безпечує можливість достатньо повно врахувати особ�
ливості конкретного апарата (підрозділу) ЦЗ та
відрізняється гнучкістю й універсальністю.

Його недоліками є: висока трудомісткість, підпоряд�
кування структури управління схемі документообігу,
використання стабільної номенклатури, функцій управ�
ління, що вже склалися (важко врахувати нові можли�
вості функції). Отже, необхідна інша структура, що бу�
дується з використанням менш трудомісткого підходу і
задовольняє організаційно�технічним принципам її
формування, а також здатна забезпечувати раціо�
нальність інформаційних потоків.

Системно�цільовий підхід полягає в побудові струк�
тури цілей організації, визначенні на її основі функцій
управління та їхнього організаційного оформлення [19].

Переваги цього підходу обумовлені такими можли�
востями:

— урахуванням специфічних особливостей об'єкта
управління;

— зміною і розширенням за необхідності, складу
функцій;

— проектуванням різноманітних організаційних
форм, не тільки лінійно�функціональних, але й програм�
но�цільових.

Задача проектування організаційної структури
відноситься до "слабко структурованих проблем",
тобто до таких, що разом з формальними методами,
потребують для свого вирішення експертних оцінок.
Системно�цільовий підхід дозволяє вдало сполучати
прийоми формального і неформального аналізу та
синтезу структур управління певною множиною ме�
тодів.

При побудові структур управління найбільше виз�
нання фахівців одержав підхід, розроблений під керів�
ництвом Г. Слезингера. Він передбачає використання
метода аналогій, що в свою чергу, дозволяє узагальню�
вати і систематизовувати передовий досвід управління
окремих організацій.

Першим етапом побудови структури управління є
визначення складу і змісту функцій управління. Проте
Г. Слезінгер пропонує "жорстку" систему класифікації
функцій, що не відтворює особливостей різних за при�
значенням об'єктів управління. Для визначення харак�
теристик структури управління: чисельності управлінсь�
кого персоналу, кількості рівнів управління, ступеня

централізації управління наводяться кореляційні залеж�
ності цих характеристик від деяких чинників. Як прави�
ло, серед чинників виділяються: загальна чисельність
працюючих, обсяг проведених робіт, вартість основних
фондів.

Нормативи чисельності працівників за функціями
управління, що розраховуються на основі зазначених
залежностей, відбивають сформований середній рівень
організації виконання цих функцій. Фактична чи�
сельність працівників конкретного апарату (підрозділу)
може істотно відхилятися від нормативної (залежно від
його специфіки).

Таким чином, можливості підходу до формування
структур управління, заснованого на їхній типізації і ви�
користанні регресивного аналізу, є обмеженими. Цей
підхід по суті не містить власного методу формування
раціональної структури управління, а дозволяє лише ви�
користовувати наявний позитивний досвід організації
управління.

З усіх розглянутих методів побудови структур уп�
равління найбільш прогресивними, з нашої точки зору,
є метод організаційного моделювання.

Більш складним питанням використання оптиміза�
ційних моделей є формалізація критерію ефективності
структури управління. У загальногалузевих науково�ме�
тодичних рекомендаціях по формуванню організацій�
них структур вказується, що структуру можна вважати
ефективною, якщо вона забезпечує ефективне функці�
онування системи управління. Зазначене можна вважа�
ти метою формування функціональної структури, хоч
вона і сформульована в дуже загальному вигляді. При
цьому ефективність системи управління пропонується
виражати "через кінцеві результати діяльності органі�
зації і витрати на управління".

Іншими словами, критерій ефективності структури
управління необхідно будувати на основі кінцевих по�
казників діяльності апарату (підрозділу). При цьому ви�
никають значні труднощі, пов'язані з визначенням сту�
пеня впливу структурних зсувів у системі управління на
кінцеві результати діяльності. У рекомендаціях не заз�
начені засоби оцінки цього впливу на бажані результа�
ти.

Найбільше повний набір показників ефективності
структур пропонує Б. Мільнер [23]: продуктивність,
економічність, адаптивність, оперативність і
надійність. Але методик їхнього визначення немає,
відтак, на практиці обмежуються лише критерієм еко�
номічності структури. Але економічність відбиває лише
витратну частину ефективності структури. Це може
призвести до збільшення "прихованих" витрат на ут�
римання апарату управління у зв'язку з необгрунто�
ваним скороченням чисельності управлінського персо�
налу.

При визначенні ефективності структури треба оці�
нити ступінь її відповідності цілям діяльності органі�
зації. Формалізувати такий критерій можна. Наприклад,
О. Казарновський пропонує оцінити міру відповідності
організаційної структури структурі цілей і функцій уп�
равління через ступінь виконання організаційно техні�
чних принципів побудови структур:

— мінімізація взаємодії ланок організаційної струк�
тури;

— організаційна замкнутість циклів управління;
— близькість координування тощо.
Цінність такого критерію ефективності в тому, що

він дозволяє визначити напрями удосконалювання
організаційної структури. Проте він не враховує вит�
ратну частину ефективності.

У деяких наукових працях пропонується викорис�
товувати для оцінки ефективності структури комплек�
сний критерій якості [23]. Найбільш повно такий підхід
розроблений Л. Базилевичем [3]. Він пропонує упоряд�
ковану сукупність критеріїв, що дозволяє обгрунтува�
ти вибір окремих критеріїв.
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Метод організаційного моделювання не знайшов
поки належного застосування через складність його ре�
алізації, а іноді через недостатню опрацьованність зап�
ропонованих моделей. На практиці використовуються
в основному методи аналогій і експертних оцінок, але
вже є позитивний досвід упровадження результатів дос�
ліджень, заснованих на методах структуризації й орган�
ізаційного моделювання.

При проектуванні структур управління ЦЗ доціль�
но, з одного або з іншого боку, використовувати всі заз�
начені методи, але аналіз показує, що основу повинно
скласти сполучення методів структуризації й організа�
ційного моделювання, які вдало доповнюють один од�
ного.

Л. Базилевич плідно, на наш погляд, вирішує задачу
аналізу функцій управління апаратом (підрозділом), що
є основою для проектування його організаційної струк�
тури. Пропонується використовувати для цього метод
структуризації цілей і функцій, та формалізувати окремі
етапи вирішення задачі.

ВИСНОВКИ
При проектуванні організаційної структури апара�

ту (підрозділу) необхідно, залежно від поставлених пе�
ред ним цілей, визначити склад функцій управління,
обсяг управлінських робіт і чисельність управлінського
персоналу, згрупувати функції по змісту, сформулюва�
ти структурні підрозділи.

Склад і зміст функцій управління залежить від цілей
функціонування апарату (підрозділу) та умов його
діяльності. Чинники, що впливають на об'єм робіт з уп�
равління апаратом (підрозділом), а отже на його орган�
ізаційну структуру, множинність і зв'язок багатьох за�
дач при визначенні обсягу робіт з управління і чисель�
ності управлінського персоналу, що необхідно врахо�
вувати, обумовили вибір методу імітаційного моделю�
вання.

При формуванні структури управління необхідно
враховувати вплив на неї автоматизації управління. По�
стійний розвиток автоматизованих систем управління
потребує, щоб діяльність, яка пов'язана з удосконалю�
ванням цих структур, увійшла в повсякденну практику
кожного апарату (підрозділу), стала однієї з функцій
управління.

Вплив автоматизованої системи управління (АСУ)
на структуру управління виявляється в наступних змінах
[20]:

— виникненні нових і ліквідації деяких традиційних
функцій і задач у системі управління апаратами (підроз�
ділами) ЦЗ, обумовлених створенням і розвитком АСУ,
а також її можливостями;

— зміні ступеня централізації управління і перероз�
поділі функцій між рівнями управління;

— зміні трудомісткості роботи і чисельності управ�
лінського персоналу в цілому і по окремих функціях уп�
равління;

— зміні напрямів і кількості функціональних зв'язків
у системі управління за рахунок перерозподілу робіт в
апараті управління;

— зміні кількісного складу структурних управлінсь�
ких підрозділів за рахунок можливості об'єднання не�
великих відділів та груп у зв'язку зі зменшенням трудо�
місткості управлінських робіт у них;

— збільшенні норм керованості, наслідком чого
може бути скорочення кількості рівнів ієрархії;

— зміні кількісного співвідношення керівників, спе�
ціалістів, виконавців в управлінських підрозділах.

Таким чином, у процесі формування структури уп�
равління апарату (підрозділу) ЦЗ необхідно визначити
склад і зміст функцій системи управління, з урахуван�
ням особливостей цього апарату (підрозділу) проана�
лізувати чинники, що впливають на характеристики
організаційної структури, і тільки після цього присту�
пити до її моделювання.
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Модернізація України, яка задекларована в остан�
ньому щорічному зверненні Президента до Верховної
Ради, здійснюється дуже невпевнено та повільно. На
думку автора, головною причиною такого стану є слаб�
ке наукове обгрунтування і, як наслідок, невизначеність
стратегічних напрямів технологічного оновлення відпо�
відної політики і системи державного управління.

Оскільки сфера освіти є глибинною основою всіх
суттєвих трансформацій у суспільстві, тому особливу
увагу треба приділити стратегії її розвитку саме в кон�
тексті модернізації України. При цьому важливо зас�
воїти, що вища освіта як раз готує кадри для модерні�
зації всіх сфер організації суспільства (політичної, еко�
номічної, культурної, соціальної), а дошкільна і шкільна
освіта є підгрунтям цієї підготовки.

Сьогодні вища освіта в Україні знаходиться в кри�
зовому стані, що офіційно підтверджено комітетом Вер�
ховної Ради з питань науки і освіти у рекомендаціях слу�
хань на тему "Про законодавче забезпечення розвитку
вищої освіти в Україні" (протокол №3 від 06.03.2013 р.).
У цьому документі було зазначено, зокрема, про зни�
ження показників якості вищої освіти. Відмічено також,
що державна політика у сфері вищої освіти здебільшо�
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го підмінялась дріб'язковим регулюванням поточної
діяльності вищих навчальних закладів, зміни, як правил,
носили зовнішній, формальний характер і не сприяли
підвищенню якості освіти. Однією з причин такого ста�
ну зазначалась відсутність в Україні ефективної систе�
ми управління і забезпечення якості освіти.

У цьому сенсі було рекомендовано протягом другої
сесії VII скликання підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради України проект наукової редакції За�
кону України "Про освіту", а Кабінету Міністрів Украї�
ни до кінця 2013 року розробити і подати на розгляд
Верховної ради України науково обгрунтовану "Стра�
тегію розвитку вищої освіти".

На думку автора, наукове обгрунтування вище�
зазначеної стратегії треба починати з поняття того,
що освіта, по�перше, як галузь і сфера суспільства є
лише частиною всього господарського комплексу,
по�друге, її конкретним предметом є людина як осо�
бистість і головна продуктивна сила суспільства. А
це означає, що якщо весь господарський комплекс
розглядати як велику соціальну систему, то її скла�
дові (частини) взаємозалежні і взаємодіють у певній
цілісності через діяльність людей. Тобто кожна скла�
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дова такої системи повинна підпорядковуватися цій
цілісності, виконуючи свої специфічні функції у
взаємодії з іншими, а не діяти окремо від них. Саме
тому, що системний підхід до управління господарсь�
ким комплексом України не реалізується, кожна зі
сфер організації суспільства і галузь господарсько�
го комплексу безуспішно функціонують без систем�
ної взаємодії, що є доказом неефективного держав�
ного управління взагалі й що призвело до системної
кризи в країні.

Треба звернути увагу на те, що слабкість науково�
го�обгрунтування здійснюючих трансформації, в тому
числі в вищої освіти, обумовлена порушенням фунда�
ментального принципу організаційного поєднання за�
гального та конкретного, а також принципів реалізації
системного та компетентнісного підходів. Спробуємо
довести це нижче.

Відома філософська істина, що якщо хтось береть�
ся за вирішення конкретного питання без знання загаль�
ного, той буде постійно наштовхуватись на ці незнан�
ня, спонукаючи себе на безперервні коливання і без�
принциповість. Це саме відбувається сьогодні при
здійсненні всіх трансформаційних процесів у всіх сфе�
рах організації суспільства (політичної, економічної,
соціальної, культурної). Освіта як органічна частина
культурної сфери, включає в свою чергу три складових,
які повинні розвиватись в одному напрямі — дошкіль�
ну, шкільну і професійну. Але щоб всі закони, укази,
постанови, програми, які забезпечують ці трансфор�
маційні процеси у цих сферах, діяли в одному напрямі й
не протирічили один одному в умовах системної кризи,
а синергетично підтримували один одного, треба обо�
в'язково визначити те "загальне", про що вже було ска�
зано вище.

Таким чином, саме це "загальне" обумовлює
цілісність розвитку всіх сфер організації суспільства як
великої соціальної системи (складовими якої є підсис�
тема освіти зі своїми складовими) та всіх галузей гос�
подарського комплексу. І саме йому повинні підкорю�
ватись всі трансформації цих сфер і підсистем, які взає�
мозалежні, але не рідко здійснюються у різних напря�
мах, а тому неефективно.

Немає сенсу доводити, що цим загадковим "загаль�
ним", яке вкрай необхідно сьогодні знати в Україні, є
конкретна ідеологія розвитку суспільства. Саме
відсутність ідеології стає підгрунтям для безсистемно�
го неефективного державного управління і аморалізації
всього українського суспільства.

Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що та�
кою ідеологічною основою може слугувати філософія
людиноцентризму (еколюдиноцентризму, тобто
цінність людини розглядається у гармонії з природою).
Саме людиноцентризм у філософській школі В.Г. Кре�
меня визначається як національна ідея України [1;  2; 3;
4; 5; 6] та інші.

Стрижнем людиноцентризму є самореалізація осо�
бистості. Саме сприяння самореалізації кожної особи�
стості в рамках загальнолюдської моралі (тобто на ос�
нові поваги до інших людей і природного середовища)
та національної свідомості повинно стати ключовим
напрямом діяльності всіх структур державного правлі�
ння, в тому числі управління освітою.

Така людиноцентрична ідеологія розвитку украї�
нського суспільства і всього господарського комплек�
су дає фундаментальне підгрунтя для формування
цілісної системи державного управління, всі структу�
ри якого підкоряються єдиній меті — підвищенню рівня
самореалізації своїх громадян, які мешкають в селах,
селищах, містах. Показником, який відображає рівень
самореалізації особистості, є об'єктивізований су�
б'єктивний показник якості життя громадян у п'яти
сферах їх життєдіяльності: трудовій сфері, системі ос�
віти, родині, за місцем проживання та відпочинку, про�
живання в країні в цілому. Сьогодні управлінська на�

ука вже напрацювала специфічну технологію визначен�
ня показника якості життя громадян через виявлення
рівня задоволення їх потреб. Цей показник може ста�
ти системоутворюючим фактором побудови ефектив�
ного механізму державного управління, поверненого
"обличчям" до людей (орієнтованого на потреби гро�
мадян) [7; 8; 9; 10].

Але оскільки формування цілісної системи держав�
ного управління на основі кардинальної його демокра�
тизації не є предметом даного дослідження, поверне�
мось до освіти.

Виникає питання: яким чином ідеологія людиноцен�
тризму може бути реалізована в сфері освіти, зокрема
у всіх її органічно пов'язаних підсистемах, у тому числі
у вищій? Сьогодні можна отримати різні відповіді на
дане питання. Але потрібно навчитися виділити голов�
не з множини різноманіття

Наприклад, у такому випадку треба офіційно заз�
начити, що місія освіти — це всіляке сприяння самореа�
лізації особистості (у рамках загальнолюдської моралі
і національної свідомості) протягом життя [11].

Але чи може сьогодні національна система освіти ви�
конувати цю фундаментальну роль, якщо пріоритетним
напрямом її функціонування є надання дошкільникам,
школярам і студентам знань та ще й репродуктивними
методами?

Є дуже мудре прислів'я: щоб накормити людину на
один день, треба дати їй рибу, а якщо на все життя —
треба навчити її ловити рибу. Взагалі, освіта завжди роз�
глядалась як та фундаментальна основа, яка дає особи�
стості важелі її самореалізації протягом життя (що оз�
начає навчити людину ловити рибу). Але вже всім відо�
мо, що знання в сучасних умовах застарівають вже че�
рез 4—5 років. Це означає, що національна система ос�
віти здатна лише дати "рибу" особистості, але не "наго�
дувати" людину на все життя.

 Отже, виникає надважлива проблема — яким чином
переорієнтувати всю національну систему освіти і вищу
освіту як її органічну складову на особистість так, щоб
сприяти її самореалізації протягом життя, в першу чер�
гу, у сфері трудової діяльності, а потім також в інших
сферах її життєдіяльності. Тобто мова йде про конк�
ретні шляхи зміни ситуації, які б спирались на міцне
підгрунтя ідеологічного характеру.

Специфіка управління освітою (як цілісністю в кон�
тексті реалізації людиноцентричної ідеології) полягає
в тому, що одночасно треба вирішувати двоєдину про�
блему формування людини як особистості і людини як
головної продуктивної сили суспільства за траєкторію
її самореалізації. Тому діяльність дошкільних, шкільних
і професійних навчальних закладів треба цілеорієнту�
вати відповідно цієї двоєдності таким чином, щоб спри�
яти самореалізації людини у трудовій сфері, сфері осв�
іти, у родині та інше.

З позиції системного управління освітою підсисте�
ма вищої професійної освіти є визначальною з точки
зору формування людини як головної продуктивної
сили суспільства, яка певною мірою "диктує" підсисте�
мам дошкільної і шкільної освіти свої вимоги. Це логіч�
но, бо саме заклади професійної вищої освіти мов би
висвітлюють кінцеві результати всієї системи освіти.
Крім того, ВНЗ повинні нести відповідальність за свою
діяльність, тобто той цінний кінцевий продукт, який
вони готують у процесі навчання для самої особистості,
роботодавця і всього господарського комплексу (ком�
петентних фахівців, здатних якісно виконувати свої про�
фесійні обов'язки).

Сьогодні такої відповідальності у ВНЗ немає. Як на�
слідок, ми маємо дефіцит кваліфікованих компетентних
кадрів при їх загальному надлишку на ринку праці, де
роботодавець диктує свої вимоги.

При цьому сам фахівець стає продавцем своєї ро�
бочої сили, вартість якої якраз і залежить від її
якості, яку визначає роботодавець. Тобто самореа�
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лізація випускника ВНЗ у сфері трудової діяльності
знаходиться в колі інтересів роботодавця, який його
наймає на роботу і оплачує цю робочу силу (назна�
чає певну винагороду за працю). У такому разі вже
можна говорити про конкурентоспроможного фах�
івця на ринку праці чи конкурентоспроможного ви�
пускника ВНЗ.

У зв'язку з вищезазначеним кінцевим результатом
діяльності ВНЗ стає конкурентоспроможний випуск�
ник, який, по�перше, відповідає вимогам ринку праці
(роботодавця), по�друге, вимогам всього господарсько�
го комплексу, по�третє — вимогам до своєї самореалі�
зації через відповідність своїх професійно�особистісних
якостей обраній професії.

Поява терміну "конкурентоспроможний випускник"
має велике значення як для реалізації системного уп�
равління вищою освітою, так і для чіткої конкретизації
розуміння якості освіти. У першому випадку з'являєть�
ся цінний кінцевий продукт як мета діяльності ВНЗ, якій
підкоряються всі дії складових ВНЗ, за який несе відпо�
відальність кожен навчальний заклад. У другому випад�
ку почнуть закінчуватись всі інсинуації з приводу сут�
ності якості вищої освіти, бо ніхто не може її оцінити
краще, ніж споживач у обличчі роботодавця і сам ви�
пускник у процесі трудової діяльності через свою са�
мореалізацію.

 Ще раз підкреслимо, що сьогоднішня проблема про�
фесійної освіти (в першу чергу, вищої) в тому, що при
надлишку випускників професійних навчальних закладів
ринок праці страждає від недостатньої кількості квалі�
фікованих кадрів, які були б компетентно адекватні об�
раній професії. Вочевидь, головна причина в тому, що
часто навчаємо не Тих не Тому і не Так, що треба на
практиці, тобто роботодавцям.

У контексті реалізації людиноцентричної стра�
тегії розвитку освіти певних змін потребує вся систе�
ма професійної освіти (ПО). При цьому постійно дек�
ларуємий компетентнісний підхід набуває особливо�
го характеру провадження. Наприклад, навчальні зак�
лади ПО повинні вчити Того Тому і Так, щоб одер�
жані знання і вміння були застосовані на практиці з
користю як для роботодавця і суспільства, так і са�
мого працівника протягом життя. Для цього в закла�
дах ПО, по�перше, повинні знати вимоги ринку праці
(роботодавців) до професійно�особистісних якостей,
щоб вже на стадії абітурієнтства виявляти тих, хто в
принципі здатен одержані знання і вміння викорис�
товувати на практиці. Необхідно усвідомити той факт,
що саме відповідність професійно�особистісних яко�
стей студента вимогам обраної професії стає ключо�
вою умовою його самореалізації в сфері трудової
діяльності (пригадаймо "сродню працю" Г. Сковоро�
ди). По�друге, потрібно мати перелік вимог робото�
давців до необхідних актуальних знань і вмінь, щоб
внести корективи в навчальні плани підготовки
фахівців. Це дасть змогу вчити "Тому" і "Так", як тре�
ба споживачам — роботодавцям.

Для цього за допомогою роботодавців розробляєть�
ся паспорт компетенцій кожної професії зі кваліметрич�
ною шкалою мінімального рівня вимог. Саме на пара�
метри цього паспорту орієнтується вся підготовка
фахівців у закладах професійної освіти. Більш того, по�
рівняння реальних досягнень випускників з параметра�
ми паспорту компетенції дозволить оцінити рівень кон�
курентоспроможності цих випускників як результат

діяльності кожного закладу професійної освіти. Але
треба мати на увазі, що кінцевим результатом такої
діяльності є працевлаштування випускника за спеціаль�
ністю, а також рівень задоволення його працею як ро�
ботодавця, так і самого випускника.

При цьому є одна особливість підготовки фахівців у
ВНЗ. З одного боку, їх треба готувати з урахуванням
вимог ринку праці (про що сказано вище) на сьогодні та
на конкретну перспективу. З другого боку, треба вчити
їх мислити широко та формувати вміння аналізувати і
узагальнювати інформацію для бачення і конструюван�
ня майбутнього. Тобто з'являється одночасно три на�
прями підготовки конкурентоспроможних фахівців: в
інтересах суспільства (господарського комплексу), кон�
кретного споживача (роботодавця) і кожного окремо�
го випускника ВНЗ.

Загальний підхід до формування підвищення якості
вищої освіти через підготовку конкурентоспроможно�
го випускника представлений на рисунку 1.

Реалізація цієї концептуальної схеми підготовки
конкурентоспроможних випускників у ВНЗ здійснюєть�
ся через чергу взаємопов'язаних етапів технологічного
характеру.

Таких етапів може бути декілька.
Перший етап пов'язаний з формуванням за допо�

могою роботодавців (через Державні центри зайня�
тості) паспорту компетенцій з кожної професії, який
включає три обов'язкових складових: вимоги до про�
фесійно�особистісних якостей, актуальних знань та ак�
туальних вмінь. Використання при цьому кваліметрич�
них індексів дозволяє ці вимоги інтерпретувати
кількісною мірою. Це надає паспорту компетенцій
функції інструменту, який дозволяє вимірювати
відповідність кожного окремого випускника цьому
паспорту компетенцій. Тобто мова йде нарешті про
визначення рівня конкурентоспроможності випуск�
ників на ринку праці. Кожен ВНЗ повинен мати пас�
порт компетенцій за кожною спеціальністю, на яку він
має ліцензію.

Другий етап пов'язаний з виявленням у абітурієнтів
ВНЗ професійно�особистісних якостей, які відповіда�
ють обраній спеціальності. Треба мати на увазі, що немає
сенсу вчити тих, хто не зможе використовувати одер�
жані знання та вміння у своїй практичній діяльності з
користю для роботодавця, себе самого (особистої са�
мореалізації) та суспільства.

Третій етап пов'язаний з визначенням у ВНЗ тих
дисциплін з актуальних знань та вмінь, які повинні вив�
чати студенти, щоб одержані знання та вміння були вже
сьогодні і завтра потрібні роботодавцям. Це дає мож�
ливість самореалізуватись майбутньому фахівцю в
органічному поєднанні з самореалізацією роботодав�
ця в інтересах суспільства (якщо останній орієнтова�
ний на забезпечення суспільних потреб через якісний
продукт).

Четвертий етап пов'язаний з якістю проведення за�
нять з точки зору пошуку в ВНЗ засобів рефлексивного
засвоєння студентами теоретично�фундаментальних та
актуальних знань і вмінь (тобто з поступовою заміною
репродуктивних методів навчання на активні, в тому
числі ігрові).

П'ятий етап пов'язаний з оцінкою кінцевих резуль�
татів діяльності ВНЗ через співставлення досягнень
кожного окремого випускника з параметрами паспор�
та компетенції. Індексний метод на основі кваліметрич�

Рис. 1. Концептуальна схема формування цінного кінцевого "продукту" діяльності ВНЗ
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них вимірювань дозволяє вимірювати нарешті рівень
конкурентоспроможності кожного випускника ВНЗ. Це
означає, що з'являється можливість суттєво підвищити
якість діяльності вищих навчальних закладів і зблизити
інтереси ВНЗ з інтересами споживача — роботодавця і
суспільства.

Технологічна модель підготовки конкурентоспро�
можних випускників ВНЗ у контексті реалізації компе�
тентнісного підходу представлено на рисунку 2.

З позиції системного управління освітою в контексті
реалізації ідеології людиноцентризму вищу освіту не
можливо розглядати окремо від дошкільної і шкільної
освіти. Останні повинні цілеорієнтовано готувати дітей
до самореалізації в суспільстві і трудовій діяльності,
зокрема.

Наприклад, головним питанням стає переорієнтація
діяльності вихователів дошкільних і вчителів шкільних
навчальних закладів на два конкретних напрями. Пер�
ший — це навчити дітей вчитися (тобто всіляко сприяти
розвитку їх пізнавальної активності). При цьому не
тільки до пізнання оточуючого світу, а також пізнання
самого себе, свого "Я". Знання свого "Я" важко переоц�
інити, якщо мати на увазі сприяння самореалізації осо�
бистості протягом життя. Знання своїх цінностей, рівня
моральності, рис характеру, здоров'я, темпераменту,
професійно�особистісних якостей, різних здібностей
тощо, дає змогу не тільки вибрати адекватну професію,
побудувати гармонійний шлюб, оптимальним чином бу�
дувати стосунки в оточуючих соціумах, а також дає
підгрунтя для саморозвитку і самовдосконалення. Саме
це — розвинена пізнавальна активність і самопізнання
свого "Я" — обумовлюють стратегічне значення дош�
кільної і шкільної освіти в сприянні самореалізації лю�
дини протягом життя. Тому роль вихователів дошкіль�
них закладів і вчителів початкової ланки значно підви�
щується в таких умовах. Їх імідж потрібно всіляко підви�
щувати, але в той же час підбір і підготовку необхідно
суттєво змінювати.

Другий напрям реалізації ідеології еколюдиноцен�
тризму в дошкільній і шкільній освіті — це духовний. Він

пов'язаний з підвищенням рівня морального розвитку
дитини (тобто формуванням поваги до інших людей і
природи). Дієвим інструментом такого формування стає
діагностика і моніторинг рівня моральності (як і фізич�
ного здоров'я) разом з батьками за допомогою квалі�
метричних вимірювань. Це дає змогу вже з початкової
школи розпочати мотивувати цей процес на основі зма�
гальності між учнями, яка виникає після побудови відпо�
відних рейтингових рядів.

Підвищення рівня моральності учнів через прищеп�
лення поваги до оточуючих людей та природи дає
підгрунтя для самореалізації особистості протягом
життя в соціумах (у першу чергу, трудовому і родині),
що суттєво сприяє взаєморозумінню між людьми.

Отже, дошкільна і шкільна освіта в контексті люди�
ноцентричної ідеології повинна орієнтуватися головним
чином на підвищення як рівня пізнавальної активності
учнів, у тому числі до свого "Я", так і рівня їх мораль�
ності й здоров'я. При цьому надання грунтовних знань
не репродуктивними методами через підключення реф�
лексії як раз і буде сприяти розвитку пізнавальної ак�
тивності учнів. Але знання скоріше всього потрібно на�
даватися за предметами, перелік яких потребує кори�
гування в бік змінення їх кількості, в тому числі через
інтегрування.

У цьому сенсі кінцеві результати діяльності закладів
дошкільної і шкільної освіти повинні фіксуватися у
відповідних картках та паспорту особистості. Останні
формуються в процесі навчання за участі самих учнів,
що і сприяє самопізнанню кожним свого "Я". Немає сен�
су доводити, наскільки це важливо для успішної діяль�
ності ВНЗ, коли кількість випадкових студентів різко
зменшується.

У контексті розробки стратегії розвитку вищої ос�
віти має сенс, на думку автора, змінити діючу систему
формування студентського контингенту у ВНЗ. Наприк�
лад, приймати на навчання випускників шкіл за трьома
показниками: перший — середня оцінка засвоєних знань
в школі; другий — індекс рівня пізнавальної активності,
тобто вміння учитися, яке визначається незалежними

Рис. 2. Технологічна модель підготовки конкурентоспроможних випускників ВНЗ у контексті реалізації
компетентнісного підходу
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Центрами тестування (замість "наглядацької" перевірки
знань як акту недовіри до школи і пригнічення її стату�
су); третій — показник відповідності професійно�осо�
бистісних якостей абітурієнта параметрам паспорту
компетенції обраної професії. Останній визначається в
самих ВНЗ.

Тобто до того часу, коли шкільна освіта вийде на
формування макету паспорту особистості кожного ви�
пускника як результатів самопізнання ними свого "Я",
виявлення професійно�особистісних якостей у абі�
турієнтів може здійснюватись у ВНЗ експрес�методом
[12]. Потрібно мати на увазі, що саме ВНЗ повинні відпо�
відати за якість свого цінного кінцевого продукту —
конкурентоспроможного випускника — який почи�
нається з адекватного абітурієнта. Тобто логіку набо�
ру абітурієнтів потрібно змінювати згідно наступній
концептуальній схемі (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Розвиток освіти не може здійснюватися окремо від

процесів трансформації всього суспільства як складної
соціальної системи. Вона є лише органічною частиною
(складовою ) цієї системи. Але її значущість важко пе�
реоцінити у зв'язку з її провідною роллю, яку вона
відіграє у підготовці кадрів для всіх сфер організації
суспільства (політичної, економічної, культурної, соці�
альної), які так чи інакше впливають на процес модер�
нізації України. На жаль, задекларована модернізація
здійснюється дуже невпевнено і повільно, саме в тому
числі з причин неефективності національної системи
освіти.

Національна система освіти і, зокрема, вища осв�
іта може дати імпульс прискорення процесу модерн�
ізації країни, якщо побудує стратегію свого розвит�
ку в контексті ідеології людиноцентризму. Це обумо�
вить чітку цілеорієнтацію діяльності всіх вищих на�
вчальних закладів на підготовку конкурентоспромож�
них випускників, які пізнавально активні, знають своє
"Я", озброєні фундаментальними і актуальними знан�
нями і вміннями. Як абітурієнти, випускники повинні
бути адекватними обраній професії, в першу чергу, за
своїми професійно�особистісними якостями, що є го�
ловним підгрунтям для їх самореалізації в сфері тру�
дової діяльності. Оцінка рівня конкурентоспромож�
ності випускника за допомогою паспорту компетенції
за кваліметричними вимірами дає можливість нарешті
визначитись з кінцевими результатами діяльності
ВНЗ, за якими можна наблизитися до оцінки якості
вищої освіти взагалі й кожного окремого закладу ок�
ремо.

Все це органічно пов'язується з розробкою націо�
нальної системи кваліфікації як конкретної технології
здійснення цієї розробки. При цьому приєднання Ук�
раїни до Болонської декларації, чому сьогодні приділя�
ють надвелику увагу, не несе стратегічного характеру,
а є лише одним з технологічних напрямів сприяння
підвищенню її дійсної якості.

Отже, розглянута концепція формування стра�
тегії розвитку вищої освіти в контексті людиноцент�
ричної стратегії розвитку всієї національної системи
освіти чітко орієнтує діяльність всіх закладів на спри�
яння самореалізації особистості протягом життя в
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Рис. 3. Концептуальна схема формування контингенту студентів у ВНЗ

поєднані з інтересами оточуючого соціуму, робото�
давців, всього суспільства у гармонії з природою
(мова йде про еколюдиноцентризм). При цьому особ�
ливістю розвитку системи освіти стає прищеплення
кожному учню прагнення до навчання взагалі та
пізнання свого "Я" зокрема. Це має ключове значен�
ня, маючи на увазі ще одну філософську істину — той,
хто добре знає себе, вже мудрий (Антуан Сент де Ек�
зюпері). У національної системи освіти в такому ви�
падку є можливість спільно з батьками формувати
мудрих особистостей, що здатні самореалізуватися
саме у своїй країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фізична культура й спорт як соціально�культурне

явище — окрема галузь людської діяльності, останнім
часом набуває надзвичайно великого значення для дер�
жави, суспільства, окремого індивіда. В умовах глобаль�
них трансформацій соціально�економічної системи
нашої країни потребують докорінного перегляду орган�
ізаційно�змістові, теоретичні, методичні засади органі�
зації державного управління сферою фізичної культу�
ри й спорту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ

ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На думку багатьох дослідників організаційних ос�
нов діяльності галузі, першочергового розв'язання ви�
магають питання, пов'язані з переосмисленням ролі та
місця держави, місцевого самоврядування, громадських
організацій та установ у розвитку та підвищенні ефек�
тивності діяльності галузі фізичної культури й спорту.
Сучасні тенденції розвитку галузі свідчать про наявність
інтеграційних процесів, які спрямовані на приведення у
відповідність вітчизняних управлінських стандартів і
норм сфери фізичної культури й спорту до рівня про�
відних країн світу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Визначити перспективні шляхи нормативно�право�

вого врегулювання суспільних відносин в сфері фізич�
ної культури та спорту та обгрунтувати зміст змін до
правових норм діючої редакції Закону України "Про
фізичну культуру і спорт" та інших пов'язаних норма�
тивно�правових актів, спрямованих на підвищення ефек�
тивності функціонування галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
До вихідних умов занять населенням фізичною куль�

турою і спортом слід віднести необхідність наявності
свідоцтва про обов'язкове медичне страхування особи,
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яка має намір відвідувати або відвідує спортивні зали,
секції, фітнес�клуби та інше, а механізм визначення роз�
міру страхових внесків має враховувати ступінь ризи�
ку, величина якого залежить від специфіки та ймовір�
ності отримання травм під час занять обраним видом
спорту. Для реалізації вищезазначених вимог необхід�
но ч. 5 ст. 51 Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" викласти у такій редакції: "Заняття фізичною
культурою та спортом здійснюються з додержанням
медичних вимог, які встановлюються центральним дер�
жавним органом виконавчої влади в сфері охорони здо�
ров'я та з проведенням обов'язкового державного ме�
дичного соціального страхування тих, хто займається
фізичною культурою та спортом". Також, на нашу дум�
ку, ст. 34 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
необхідно доповнити частиною четвертою такого
змісту: "Неповнолітні спортсмени, незалежно від виду
спорту, рівня та класу спортивних змагань, допускають�
ся до участі в них лише за наявності полісу загальноо�
бов'язкового державного соціального медичного стра�
хування".

Для стимулювання розвитку фізичної культури і
спорту вагоме місце посідає процес створення та виз�
нання нових креативних видів рухової діяльності як
видів спорту. Чинний Закон України "Про фізичну куль�
туру і спорт" частково врегульовує питання визнання
видів спорту в Україні, яке в подальшому нормативно
регламентується в відповідному положенні [2]. Надзви�
чайно актуальним питанням залишається нормативне
впорядкування видів рухової діяльності, які складають�
ся з певної системи рухових дій, які підпорядковані за�
кономірностям та принципам фізичного виховання
(фізичних вправ), використовуються для вирішення оз�
доровчо�рекреаційних, реабілітаційних інших завдань
фізичної культури і спорту, заняття ними регламенто�
вані певними організаційно�правовими правилами, чітко
окреслені засоби ведення змагальної боротьби та по�
рядок визначення переможця, а проведення занять ви�
магає грунтовної фахової підготовки. У цьому контексті
проблема посилюється масовим уникненням відповід�
них суб'єктів господарювання, фізичними особами про�
цедури ліцензування на здійснення діяльності в галузі
фізичної культури і спорту шляхом віднесення таких
послуг (організація занять відповідними видами рухо�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2013120

вої діяльності) до інших видів економічної діяльності.
Для законодавчого врегулювання цих питань необхід�
но чинну ч. 2 ст. 39 Закону України "Про фізичну куль�
туру і спорт" викласти у такій редакції: "В Україні виз�
нання нових видів спорту, облік фізкультурно�оздоров�
чих, рекреаційних, реабілітаційних, інших видів рухо�
вої діяльності, систем тощо здійснюється відповідно до
порядку, встановленому центральним органом виконав�
чої влади в сфері фізичної культури і спорту. Держава
сприяє розвитку та здійснює підтримку національних
видів спорту, сприяє створенню та впровадженню но�
вих креативних систем рухової діяльності в практику
масової фізичної культури і спорту".

Слід відзначити, що в чинному порядку про визнан�
ня видів спорту визначено, що спортивні змагання, підго�
товка спортсменів, кадрів інша діяльність, пов'язана з
розвитком масовості певного виду рухової активності
(виду спорту) можлива лише після внесення його назви
до Переліку видів спорту, і в той же час процес визнання
передбачає наявність громадського об'єднання з цього
виду спорту (рухової діяльності), правил змагань, довід�
ки про рівень розвитку цього виду спортивної діяльності,
показників масовості, кадрового та ресурсного забезпе�
чення, відомостей про проведення спортивних заходів
(змагань) тощо. Виникає стан, коли держава не регулює
процеси створення, поширення, розвитку відповідного
виду рухової діяльності, а лише констатує факт наявності
цього виду спортивної діяльності, коли він вже набув
певного розповсюдження. Для усунення зазначених про�
тиріч необхідно переглянути чинне положення в частині
етапності процесу визнання видів спорту та переліку не�
обхідних документів. Насамперед необхідно створити
реєстр видів рухової діяльності, систем, які підпадають
під визначення "фізкультурно�спортивна послуга" і які
згодом можуть бути визнані як вид спорту за умови дот�
римання положень, визначених у нормативно�правових
документах. Вихідними положеннями для внесення та�
ких видів рухової діяльності до реєстру мають стати:

— наявність в будь�якій організаційно�правовій
формі суб'єкта фізичної культури і спорту, фізичної осо�
би�суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює
надання фізкультурно�спортивних послуг або планує
таку діяльність з певного виду рухової діяльності;

— необхідне чи наявне матеріально�технічне, кад�
рове забезпечення процесу даного виду рухової діяль�
ності;

— розрахункові показники економічної та соціаль�
ної доступності щодо занять певним видом рухової
діяльності;

— перспективи розвитку певного виду рухової
діяльності (соціальне значення, новизна, креативність,
інноваційність, проведення змагань, визнання як виду
спорту, створення клубів, федерацій, створення умов
для масових занять, вихід на міжнародну арену тощо);

— наявність розробленого методичного забезпечен�
ня (програм, планів тощо).

Підвищення керованості сферою фізичної культури
і спорту, оптимізація управлінських процесів значно обу�
мовлені інтенсифікацією процесу загальної інформати�
зації діяльності галузі. Насамперед це стосується наступ�
них напрямів: управлінська діяльність та адмініструван�
ня; автоматизація економічних процесів, планування та
програмування управлінської діяльності; управління на�
вчально�тренувальним процесом у спорті вищих досяг�
нень; управління навчально�тренувальним процесом з оз�
доровчою спрямованістю в навчальних освітніх закладах;
управління процесом реабілітації та фізкультурно�оздо�
ровчої роботи з неповносправними. Сьогодні в Україні
практично відсутня єдина інформаційна система, яка за�
безпечувала б автоматизований збір, накопичення, сис�
тематизацію, обробку та впорядкування даних, їх пере�
дачу для системного аналізу, узагальнення та відпрацю�
вання управлінських рішень із доведенням їх до вико�
навців по зворотних каналах зв'язку. Актуальність роз�

робки та впровадження таких систем є назрілою, адже
ефективність контролю за виконанням суб'єктами фізич�
ної культури та спорту відповідних рішень органів вико�
навчої влади вимагає бути кращим, що у повній мірі сто�
сується і виконавчої дисципліни, якості та вчасності реа�
лізацій відповідних управлінських рішень в системі дер�
жавного управління галуззю. Для реалізації вище озна�
ченого комплексу завдань необхідна розробка та реалі�
зація державної політики в сфері інформатизації діяль�
ності галузі шляхом нормативного закріплення обов'яз�
ковості розробки певних цільових програм як на загаль�
нодержавному, так і місцевому рівнях. На нашу думку, ч.
3 ст. 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
необхідно доповнити нормою такого змісту: "Суб'єкти
фізичної культури і спорту, органи державної виконав�
чої влади в сфері фізичної культури і спорту подають за
встановленими формами статистичну звітність в поряд�
ку, встановленому центральним органом виконавчої вла�
ди в галузі статистики. За достовірність, повноту та об�
'єктивність поданої інформації уповноважені посадові
особи несуть персональну відповідальність згідно з чин�
ним законодавством України. Держава в особі централь�
ного та місцевих органів виконавчої влади в сфері фізич�
ної культури і спорту забезпечує розробку та реаліза�
цію цільових державних та місцевих програм, які фінан�
суються з державного бюджету та бюджетів відповідно�
го рівня в порядку, встановленому чинним законодав�
ством щодо розвитку інформаційних систем забезпечен�
ня діяльності галузі".

Дослідження проблемних напрямів інформатизації
діяльності галузі засвідчило, що першочергового вирі�
шення із застосуванням програмно�цільового підходу
вимагають наступні завдання:

— створення інтегрованої багаторівневої, територ�
іально розподіленої автоматизованої інформаційної си�
стеми, що утворить єдиний інформаційний простір
органів державного, в тому числі і громадських органів,
управління фізичною культурою і спортом;

— створення автоматизованих систем управління
для вирішення таких завдань: управління адміністратив�
ними, кадровими, економічними процесами; оптиміза�
ція законотворчої діяльності; автоматизація подання
необхідної звітності, поточних даних, обміну інформа�
цією, обліку і введенню контролю за виконанням управ�
лінських рішень; автоматизація функцій планування та
програмування управлінської діяльності;

— інформаційних систем управління проведенням
національних та міжнародних змагань, інших спортив�
но�масових заходів, супроводження Інтернет�представ�
ництв спортивних організацій, що діють на теренах Ук�
раїни, проведення аудіо� та відеорепортажів, у режимі
реального часу спортивних змагань;

— створення експертних систем для навчальних
освітніх закладів моніторингу фізичного стану, здоро�
в'я, фізичної підготовленості учнів, студентської молоді
з можливості подальшого індивідуального визначення
параметрів фізичного навантаження тощо; створення
тестів для визначення рівня та оцінки фізичної підго�
товленості; розробка інформаційно�довідкових систем
освітнього характеру;

— розробка експертних систем за видами спорту для
управління навчально�тренувальним процесом спорт�
сменів відповідного рівня кваліфікації; відеокомп'ютер�
ного аналізу рухів спортсменів, визначення їх біомеха�
нічних характеристик з можливістю подальшого мате�
матичного та комп'ютерного моделювання.

Реалізація усіх вищеозначених завдань дозволить
забезпечити безперервність, сталість, належний рівень
ефективності управління усіма підсистемами, організа�
ційними структурами галузі фізичної культури і спорту,
здійснювати комплексний, системний управлінський
вплив щодо розвитку галузі фізичної культури і спорту
за функціональними напрямами, оптимізувати процеси
розподілу та використання ресурсів, спрямованих на
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розвиток галузі та окремих її підсистем, забезпечити
належний рівень взаємодії між усіма учасниками управ�
лінського процесу розвитку галузі [1].

Для стимулювання розвитку ринку послуг фізичної
культури і спорту необхідне створення та удосконален�
ня існуючої нормативно�правової бази діяльності
суб'єктів господарювання галузі, насамперед вона має
забезпечити дієві механізми стимулювання, створення,
діяльності, підвищення якості послуг шляхом створення
конкурентного середовища суб'єктів господарювання в
сфері фізичної культури і спорту. У контексті нашого
дослідження ми розглянемо перспективні шляхи еконо�
мічного стимулювання підприємств, установ, організацій
будь�якої організаційно�правової форми, метою яких є
отримання прибутку від власної діяльності і які безпосе�
редньо надають фізкультурно�спортивні послуги та
підприємства, які потенційно здатні надавати підтримку
розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

З метою врегулювання механізму ціноутворення та
зменшення кінцевої ціни певного сегмента послуг фіз�
культурно�спортивного характеру доцільно нормативно
визначити особливості правовідносин учасників ринку
щодо сплати податку на додану вартість. Конкретизація
норм Закону України "Про фізичну культуру і спорт" має
визначатись доповненням ст. 197.1 пунктом 29 Податко�
вого Кодексу України такого змісту: "Постачання фізкуль�
турно�оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних,
спортивних послуг суб'єктами господарювання фізичної
культури і спорту, що мають ліцензію на постачання та�
ких послуг, а також постачання послуг фізкультурно�оз�
доровчими центрами, центрами фізичної культури і спорту
інвалідів, фізичного здоров'я населення, що мають ліцен�
зію на постачання таких послуг відповідно до законодав�
ства, крім таких послуг: а) підготовка спортсменів профес�
іоналів до участі в змаганнях; б) організація та проведен�
ня спортивно�масових заходів в сфері професійного
спорту; в) послуги спортивного характеру, що надаються
професійними спортивними клубами, або будь�якими
іншими суб'єктами господарювання в галузі, в статуті яких
передбачена діяльність в сфері професійного спорту; г) пе�
редача за грошову винагороду спортсменів�професіоналів
з одного спортивного клубу до іншого".

З метою економічного стимулювання створення на�
лежної матеріально�технічної бази та розгалуженої
інфраструктури масового спорту, ресурсної бази
фізкультурно�оздоровчої роботи за місцем роботи гро�
мадян, спорту вищих досягнень необхідно впорядкувати
умови щодо спрямування частини доходів промислових
та інших підприємств у розбудову існуючих та будівниц�
тво нових спортивних споруд та об'єктів. Це можливо
здійснити за рахунок доповнення п. 4 ст. 140.1.8. Подат�
кового кодексу України нормою, яка передбачає враху�
вання при визначенні об'єкта оподаткування витрат под�
війного призначення такого змісту: "Витрати платника
податку на будівництво, реконструкцію, поліпшення,
перебудову спортивних комплексів, залів і майданчиків,
відкритих площинних спортивних споруд, водних баз
тощо, що призначені для фізичного оздоровлення та пси�
хологічної реабілітації працівників платника податку".

З метою створення привабливих інвестиційних умов,
заохочення суб'єктів господарювання до ведення при�
буткової діяльності в сфері фізичної культури і спорту,
зменшення навантаження на бюджети територіально�
адміністративних одиниць за рахунок обмеження цільо�
вого виділення коштів на компенсацію вартості занять
фізичною культурою і спортом пільгових груп населен�
ня доцільно на законодавчому рівні закріпити механізм
пільгового оподаткування підприємств та установ, які
здійснюють діяльність щодо надання фізкультурно�оз�
доровчих, рекреаційних, реабілітаційних, навчально�
освітніх тощо послуг, окрім суб'єктів професійного
спорту. На нашу думку, чинну ч. 5 ст. 45 Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" викласти у такій ре�
дакції: "Спортивні споруди, багатопрофільні та спеціа�

лізовані спортивні комплекси, бази, підприємства та
установи, організації фізкультурно�спортивного спря�
мування, які мають ліцензію на постачання послуг
фізкультурно�спортивного характеру відповідно до за�
конодавства, окрім тих, статутами яких передбачена
діяльність в сфері професійного спорту, в порядку, виз�
наченому Кабінетом Міністрів України, відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб�підприємців", Податкового Кодек�
су України, Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", інших нормативно�правових актів Ук�
раїни, можуть звільнятись від сплати податків, обов'яз�
кових зборів та платежів, що зараховуються до бюдже�
ту відповідної територіально�адміністративної оди�
ниці". У порядку мають бути передбачені умови отри�
мання пільгового оподаткування такими підприємства�
ми і установами. Перевага в отриманні таких пільг має
надаватись суб'єктам господарювання, які:

— культивують та розвивають національні види
спорту;

— беруть участь у державних цільових програмах
розвитку фізичної культури і спорту;

— надають послуги фізкультурно�оздоровчого ха�
рактеру пільговим верствам населення;

— провадять реабілітаційну, оздоровчу, спортивну
роботу з населенням, інвалідами за місцем проживання
та масового відпочинку громадян;

— залучають інвестиції, банківські кредити з метою
розбудови існуючої матеріально�технічної бази та будів�
ництва нових фізкультурно�спортивних споруд. Для ча�
сткової компенсації витрат щодо обслуговування залу�
чених грошових коштів можуть передбачатись у бюджеті
територіально�адміністративної одиниці цільова фінан�
сова допомога таким суб'єктам господарювання;

— надають свою матеріально�технічну базу для про�
ведення спортивно�масових заходів навчальним, ос�
вітнім установам, громадським організаціям на пільго�
вих умовах;

— виступають організаторами спортивно�масових
заходів для усіх верств населення, проводять змагання
з видів спорту за місцями масового відпочинку грома�
дян тощо;

— готують спортсменів�аматорів, які посідають при�
зові місця в змаганнях обласного, загальнодержавного
значення на міжнародній спортивній арені;

— мають позитивний імідж, відсутні правопорушен�
ня податкового законодавства тощо.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, запропоновані нами аспекти удоско�

налення нормативно�правової бази дозволять підвищи�
ти дієвість реалізації відповідних програм розвитку
фізичної культури і спорту, створити достатні та не�
обхідні передумови для підвищення ефективності дер�
жавного управління розвитком галузі.

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані
на дослідження механізмів державного управління роз�
витком галузі "Фізична культура і спорт".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим напрямом зміни державної житлової пол�

ітики щодо вирішення гострої житлової проблеми в Ук�
раїні стала орієнтація на розвиток іпотечного кредиту�
вання, оскільки іпотека є найважливішим інструментом,
що підсилює забезпечення кредиту та сприяє розвитку
таких процесів. Таким чином, іпотечне кредитування має
велике значення безпосередньо для функціонування,
підвищення стабільності та ефективності економічної
системи країни й дозволяє вирішувати соціальні пробле�
ми.

Іпотечне кредитування, з одного боку, стимулює
приплив фінансових інвестицій в економіку, одночасно
сприяючи вирішенню житлових проблем населення, а з
другого — забезпечує формування кредитних активів.

Сучасні дослідження моделей іпотечного креди�
тування дозволяють робити їх систематизацію за ба�
гатьма ознаками, яка різними науковцями зводиться
або до семи моделей іпотечного кредитування (зба�
лансовану автономну модель, урізано�відкриту, роз�
ширено�відкриту (дворівневу) модель, модель креди�

УДК 336.777

О. П. Ковалевська,
к. ю. н., доц., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК

НАПРЯМ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ

НАСЕЛЕННЯ

O. Kovalevskaya,

Ph.D., Assoc., Ph.D., Academy of Municipal Management

THE SYSTEM OF MORTGAGE CREDITING AS DIRECTION OF HOUSINGS TERMS THE
POPULATION IMPROVEMENT

У статті проаналізовано системи іпотечного кредитування, визначено їх важливість застосування в

умовах сучасного стану економіки України. Визначено основні напрями удосконалення системи іпотечV

ного кредитування для застосування в Україні.

The systems of the mortgage crediting are analysed in the article, certainly their importance of application

in the conditions of the modern state of economy of Ukraine. Certainly basic directions of improvement of the

system of the mortgage crediting are for application in Ukraine.

Ключові слова: житло, житлові умови, іпотека, іпотечне кредитування, населення.
Key words: habitation, housings terms, mortgage, mortgage crediting, population.

тування через іпотечний банк, модель грошової по�
зики через некомерційну організацію, модель прода�
жу житла через некомерційну організацію в розстроч�
ку та модель за участю муніципалітету), або чотирь�
ох (традиційну, модель іпотечних облігацій, модель
вторинного іпотечного ринку та контрактно�ощадну
модель) тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розвитку ринку іпотечного кредиту�
вання займалося чимало вітчизняних та закордон�
них учених: Н.В. Акименко [1], Н.М. Гончарова [2],
Н.М. Квіт [3], М.П. Логінов [4], В.М. Мінц [5] та ін.
Вони розкрили особливості функціонування органі�
заційно�економічного механізму іпотечного кредиту�
вання в умовах кризи, виконали систематизацію мо�
делей іпотечного кредитування. Однак, сучасні реалії
вимагають постійного дослідження таких пріоритетів,
що забезпечили б їх дієву та ефективну реалізацію в
Україні.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

123www.economy.in.ua

МЕТА РОБОТИ
Мета статті полягає у дослідженні системи іпотеч�

ного кредитування та обгрунтуванні підходів до її реа�
лізації в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Країни з ринковою економікою нагромадили певний

досвід фінансування національних програм з фінансу�
вання житла. Основних схем фінансування або моделей
фінансування житла сьогодні дві: депозитарна модель
житлового фінансування; модель іпотечного житлово�
го фінансування.

Депозитарна модель житлового фінансування ба�
зується на залученні засобів самих громадян, що потре�
бують придбання житла. Основна схема фінансування
наведена на рисунку 1. Ощадний банк накопичує кошти
одних громадян і видає на суму накопичених засобів кре�
дити іншим громадянам. Кредити, що повертають, знову
йдуть на рефінансування житла. За рахунок депозитних
відсотків вкладник збільшує свій капітал. За рахунок вип�
лати відсотків за користування кредитом і страхових
внесків підвищується вартість житла, що купується.

Депозитарна модель житлового фінансування
збільшує вартість житла, проте дозволяє громадянинові
одержати квартиру значно раніше. Ступінь подорож�
чання вартості житла залежить від рівня процентної
ставки за кредитами. У закордонній практиці депози�
тарна модель заохочується державою у вигляді подат�
кових пільг за довгостроковими депозитами, що нако�
пичують, і зниження процентних ставок за кредит, що
дозволяє зробити даний тип кредитів значно дешевше
вартості фінансових ресурсів на загальному ринку краї�
ни.

Депозитарній моделі властиві ризики як для грома�
дянина, так і для ощадного банку. Ризик громадянина
(клієнта банку) випливає з можливості банкрутства бан�
ку й втрати всіх або частини грошей, покладених на де�
позит. Ризики банку (банкрутство) пов'язані з непо�
верненням узятих кредитів і невиплатою процентів за
ними, а також з можливістю зміни процентних ставок
на ринку капіталу в довгостроковому плані.

Модель іпотечного житлового фінансуван�
ня передбачає використання власних засобів
комерційних банків, страхових компаній, іно�
земних інвесторів, пенсійних фондів для видачі
позик на покупку житла строком на 15—30
років під заставу або під доручення на право
розпорядження житлом, що купує клієнт на
виданий йому займ. Заставна або доручення, що
одержує банк, знижують ризик неповернення
позикових засобів. Одержавши заставну або
доручення на нерухомість, банк продає її на
вторинному ринку житла, поповнюючи таким
чином свої власні засоби для подальшого жит�
лового фінансування. Ця схема вимагає ство�
рення національних фінансових інститутів, які
здійснювали б купівлю заставних і формували
вторинний ринок іпотечних цінних паперів. Мо�
дель іпотечного житлового фінансування наве�
дена на рисунку 2.

Модель іпотечного житлового фінансування
знижує ризик комерційних банків з неповернен�
ня кредитів за рахунок купівлі заставними фінан�
совими інститутами. Знижується ризик і пози�
чальника іпотечних позичок, тому що він уже не
зберігає гроші на депозитах банку. Ризик
зміщується убік фінансових інститутів, що ску�
повують іпотечні заставні й убік інвесторів, що
купують іпотечні цінні папери. Модель іпотечно�
го житлового фінансування більш складна, але
вона дозволяє залучати набагато більші суми гро�
шей, ніж депозитна модель житлового фінансу�
вання. Ця схема залучає фінансові засоби комер�
ційних банків, яких набагато більше, ніж заощад�

ження соціальних груп з низьким і середнім річним до�
ходом. Одержання іпотечного кредиту є тривалим про�
цесом, а іноді й виснажливим. Це процес, у який залу�
чено багато людей і компаній: позичальник, ріелтор, іпо�
течний брокер, кредитор, оцінювач, банки, інспектор,
дослідник, компанія зі страхування, юрист. Сам процес
оформлення іпотечної позики включає такі етапи, як по�
передня перевірка на відповідність критеріям платосп�
роможності позичальника, вибір типу заставної й кре�
дитора, перевірка документів, підписання документів і
закриття угоди.

Крім процентної ставки, при використанні іпотеч�
ної позики існує ще ряд додаткових витрат: дисконтні
пункти (відсотки); збір на початок оформлення заста�
ви; збір на складання звіту про оцінку й кредитний рей�
тинг; збір на проведення перевірки; збір на проведення
інспекції об'єкта нерухомості; збір на підготовку доку�
ментів.

Перераховані додаткові витрати можуть збільшити
витрати за борговими зобов'язаннями від 2,5% до 10%
вартості нерухомості.

Проведемо невеликий розрахунок. Громадянин пла�
нує самостійно купити житло за 200 тис. грн. Його місяч�
ний дохід 5 тис. грн. Якщо він буде відкладати 1 тис. на
місяць на покупку житла (20% від доходу, 12 тис. грн. у
рік), то він зможе купити житло тільки через (200 тис. /
12 тис. = 16,6 років) 17 років. Якщо громадянин скорис�
тається депозитарною моделлю, то (при ставці депози�
ту навіть 8% річних, і тих же щорічних сум нагромад�
ження в 12 тис. грн.) він зможе нагромадити за 7 років
приблизно 100 тис. грн. і взяти на суму, що залишилася,
100 тис. грн. кредит під 10% річних на 10 років. Таким
чином, уже через 7 років громадянин може мати свою
квартиру. Ця квартира йому обійдеться (100 тис. + 100
тис. + 100 тис. (%)) в 300 тис. грн. (дорожче на 50%). П'ят�
десятивідсоткове подорожчання квартири — це плата
за дострокове її отримання з використанням кредитних
засобів.

Отже, загалом обидві схеми (депозитна й іпотечна),
які сьогодні добре відпрацьовані в країнах з розвину�
тою ринковою економікою, призводять до подорожчан�

Рис. 1. Депозитарна модель житлового фінансування

 Громадянин кладе на депозит, наприклад, ощадного банку свої власні гроші 
як  первісний внесок, приблизно 20–30% від вартості житла 

На депозиті, протягом  декількох років (2–7 років) накопичується певна сума 
грошей, наприклад, 50–70% вартості житла 

Нагромадивши певну суму, громадянин одержує право взяти в ощадному 
банку кредит на  суму, що залишилася, необхідну для покупки житла 

Укладається кредитний договір, де обумовлюються умови кредитування: 
строк, на який видається кредит (10–15 років), відсоткова ставка за 
користування кредитом (5–10% річних), схема повернення кредиту 

(наприклад, щомісячні платежі), умови  страхування нерухомості й т.ін. 

Громадянин вносить певну суму грошей за договором і переїжджає в 
квартиру. Виплачує протягом  кредитного періоду  залишок суми, кредит й 

суму відсотків за користування кредитом. Стає власником квартири 
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ня вартості житла, що купується, але створюють реальні
комерційні можливості з його придбання.

Основна соціальна проблема обох схем — це
відсутність гарантій того, що громадянин, який взяв по�
зичку на 10—20 років для купівлі квартири, всі 20 років
буде мати стабільну роботу зі стабільним рівнем опла�
ти праці. Відсутність таких гарантій призводить до ве�
ликої кількості неповернення виданих позичок. Навіть
у такій розвинутій країні, як Японія, сума неповернен�
ня іпотечних кредитів досягала 500 млрд дол.

Україна має проблеми щодо диспропорцій у розвит�
ку ринку будівництва житла, інфраструктури та ринку
іпотечного кредитування. Тому, з огляду на останні
зміни в економіці та фінансовій сфері, в Україні також
варто застосовувати модель пайової участі регіональ�
ного і місцевого бюджетів у житловому іпотечному кре�
дитуванні [1, с. 66—67].

Відповідно до моделі, іпотечне кредитування
здійснюється за участю місцевого бюджету із розст�
рочкою платежу поетапно: позичальник звертається із
заявою до адміністрації району (області) про надання
пільгового іпотечного кредиту; список заявників пере�
дається оператору регіональної програми; при розг�
ляді заяви оператором регіональної іпотечної програ�
ми оцінюється стан житлових умов, сімейний стан,
стаж роботи, черговість; при прийнятті рішення про
надання кредиту не більш як 70% становить частка бюд�
жету, не менш як 30% — позичальника; укладається
тристороння угода пайової участі у придбанні або бу�
дівництві житла між оператором, позичальником, про�
давцем; оператор перераховує частку за участі бюдже�
ту продавцеві, позичальник сплачує свою частку; реє�
струється майнове право в Головному управлінні дер�
жавної реєстраційної служби регіону, оформляються
відповідні документи про право власності на неру�
хомість відповідно до частки бюджету і позичальника;
із позичальником укладається угода купівлі�продажу
частки, придбаної за рахунок бюджету, на умовах роз�
строчки на 15 років під 5% річних; здійснюється стра�
хування нерухомості позичальником; виплачуються
позикові кошти на рахунок уповноваженої організації,
що рефінансує програму іпотечного кредитування;
після виплати кредиту знімається обтяження з об'єкту
іпотеки.

Така модель є адаптованою до особливостей еко�
номіки та нормативно�правової бази України. Дана фор�
ма державної підтримки спрямована на соціальний за�
хист громадян, забезпечує доступність іпотечних кре�
дитів населенню з низькими доходами, реалізує ринкові
механізми вирішення житлової проблеми, забезпечує
прибуткове використання бюджетних коштів для роз�
витку економіки регіонів, активізує ринок житла, залу�
чає для інвестицій заощадження населення, частково
вирішує житлову проблему.

Тому Україна повинна знайти свій шлях житлового
фінансування соціальних груп населення з низькими й
середніми рівнями доходу. Закордонна практика жит�
лової політики розроблена для людей, у яких доходи
значно вищі за середні доходи українців. Тобто така
практика застосовується тільки для населення з висо�
ким рівнем доходу.

Вирішення проблеми житлового фінансування
можна забезпечити через реалізацію наступних на�
прямів: удосконалення банківської системи в напрямі
роботи з "довгими" і дешевими кредитами для житло�
вого фінансування; значне зниження вартості будів�
ництва житла для соціальних груп з низькими і серед�
німи рівнями доходу за рахунок нових будівельних
матеріалів і нових технологій будівництва; створення
нових підприємств із високим рівнем рентабельності й
високим рівнем оплати праці; середній рівень оплати
праці повинен досягати 5000—10000 грн. на місяць, і
при цьому повинна діяти урядова програма, що забо�
роняє введення нових виробництв із низьким рівнем

оплати праці працівників; розробка програми перероз�
поділу доходу країни на користь підприємств із висо�
ким рівнем оплати праці.

У цей час житлова політика держави акцентується
на поліпшення житлових умов шляхом придбання насе�
ленням новоспорудженого житла за рахунок власних
коштів. У 2006 році за рахунок коштів населення було
введено 20,0 млн кв.м. житла. Питома вага житла, побу�
дованого за рахунок коштів громадян, склала 39,5%. Для
порівняння вкажемо, що в 1990 році, перед початком
реформ, його частка становила лише 9,7 %.

Істотну частку цього житла становить елітне жит�
ло для найбільш матеріально забезпеченого і порівняно
нечисленного контингенту населення — квартири в ба�
гатоповерхових будинках поліпшеної якості площею
більше 150 кв.м. і котеджі.

Така житлова політика розрахована на високопри�
буткові групи населення. Житло, що вводиться в експ�
луатацію і купується за рахунок коштів населення,
істотно диференційовано. З одного боку, квартири і бу�
динку дуже високих якісних характеристик, розрахо�
вані на задоволення високих і різноманітних потреб,
здатні відповідати потребам людини у віддаленій перс�
пективі і, з другого боку — переважно невеликі кварти�
ри в будинках економ�класу, що викликано низькою
платоспроможністю більшості населення.

Держава підтримує цей процес. Така політика має
дві сторони. Підтримка держави розширює масшта�
би житлового будівництва, сприяє поліпшенню жит�
лових умов. У той же час у сучасних умовах це озна�
чає підтримку найбільш забезпечених верств населен�
ня України за рахунок найменш забезпечених її гро�
мадян. Коефіцієнт доступності житла, що розрахо�
вується виходячи із середньої ринкової вартості стан�
дартної квартири загальною площею 54 кв.м. і серед�
ньорічного сукупного грошового доходу родини, що
складається з 3 чоловік, за останні роки виріс і склав
за станом на 1.01.2009 р. 5,7 років, у той час як відпо�
відно із контрольними цифрами Програми "Доступне
житло" цей коефіцієнт в 2006 році повинен був ста�
новити 3,1 роки.

Крім того, використовувані державою механізми
підтримки будівництва житла для його продажу на
ринку орієнтовані переважно на підтримку попиту, а
не пропозиції, що призводить до зростання цін на жит�
ло.

Рис. 2. Модель іпотечного житлового фінансування
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Наприкінці 2008 р. український ринок житла опи�
нився під впливом світової фінансової кризи. Але не�
зважаючи на певну стагнацію ринку нерухомості ціни
на ринку житла впали незначно, оскільки відбулося
істотне зниження масштабів будівництва житла і його
пропозиції в умовах гострої потреби в житлі багатьох
українських родин.

За загальносвітовою практикою будівництво бага�
токвартирних будинків економ�класу дає прибуток
близько 12—14 %. В Україні відповідно до поточної
інформації, а також оцінки Професійного союзу інже�
нерів�кошторисників вона в економічно розвинених ре�
гіонах, особливо в Києві, ще в 2005 році значно переви�
щувала ці показники. У 2006—2008 рр. ціни на нове жит�
ло зробили різкий скачок стосовно його собівартості.
Це зробило житло ще більш недоступним для його прид�
бання на ринку житла основної частини населення і
лише гостра потреба змушувала родини українців здо�
бувати житло, нерідко ставлячи себе в довгострокові
кабальні умови. Тобто держава фактично усунулася від
регулювання цін на ринку житла.

Основними чинниками, що вплинули на зростання
цін на ринку житла, були наступні: зростання цін на бу�
дівельні матеріали, металеві вироби і конструкції, що ви�
переджають зростання цін в інших галузях; високі не�
виробничі втрати забудовників на етапі підготовки буд�
івництва внаслідок тривалих строків узгодження і ко�
рупції; роздування цін забудовниками при підвищено�
му попиті на житло; велика кількість дрібних фірм, що
виступають у ролі забудовників 1—2 будинків, що підви�
щує ризики і собівартість будівництва.

Очевидно, що вирішення цих питань можливе за
участі державних керуючих органів. Особливо варто
вказати на неприпустимість в умовах практично нере�
гульованого ринку житла випереджальних темпів
збільшення попиту на житло порівняно з його пропо�
зицією.

Серед здійснюваних державою заходів щодо
підтримки доступності придбання житла населенням
треба насамперед відзначити надаване податкове відра�
хування, що є складовою частиною програми держави
по підвищенню доступності житла для населення.

Відповідно до діючого Податкового кодексу, гро�
мадяни, що купили або побудували житло в кредит, мо�
жуть отримати податковий кредит по сплаті відсотків
за іпотекою і повернути прибутковий податок. Подат�
ковий кредит на відсотки за іпотекою можуть одержа�
ти фізичні особи, які платять прибутковий податок із
заробітної плати.

Перелік витрат з придбання житла, на які надаєть�
ся пільга, включає наступні позиції: витрати на придбан�
ня квартири або прав на квартиру в споруджуваному бу�
динку; витрати на придбання житлового будинку, у тому
числі не кінченого будівництвом; витрати на сплату
відсотків по іпотечному цільовому кредиті; витрати на
розробку проектно�кошторисної документації, на
підключення до комунальних комунікацій або створен�
ня автономних джерел; витрати на придбання будівель�
них й оздоблювальних матеріалів; витрати, пов'язані з
роботами або послугами з будівництва або добудуван�
ню й обробці вдома або квартири.

Дуже важливо, що витрати на відсотки за кредитом
на придбання житла враховуються без обмежень. Це
дозволяє полегшити придбання житла і робить угоди на
ринку житла більш прозорими, сприяє захищеності
сторін, що беруть участь у купівлі�продажу житла.

У той же час не слід перебільшувати вплив цього за�
ходу на рішення щодо покупки житла. По�перше, вар�
тість квартири в регіонах з підвищеним попитом на жит�
ло, як правило, перевищує цю величину. По�друге, одер�
жання відрахування відбувається не настільки оператив�
но, як оплата придбаного житла. Повернення прибутко�
вого податку здійснюється лише після подачі річної дек�
ларації, тобто майже через рік. Тобто подальше

збільшення такої форми підтримки житлового будівниц�
тва є, на нашу думку, недоцільним, оскільки в конкрет�
них умовах України це означає: підтримку багатих за ра�
хунок бідних; бюджети регіонів втрачають при цьому
значні кошти. А більшість із них і так хронічно дефіцитні.

ВИСНОВКИ
Іпотека є загальновизнаним і найбільш ефективним

ринковим інструментом сприяння забезпеченню жит�
лом населення. Основним її позитивним моментом є
можливість відразу почати життя в придбаній квартирі,
не чекаючи моменту, коли родина зможе накопичити
всю суму, необхідну для придбання житла. Основним
негативним моментом є додаткова плата по відсотках і
витрати на її страхування. Навіть до початку фінансо�
вої кризи вона перевищувала 100 % вартості квартири.

У вітчизняних реаліях іпотека набуває ще таких не�
гативних сторін: доступна у сучасних умовах лише
найбільш забезпеченим українським родинам; підтрим�
ка державою іпотеки за рахунок своїх коштів, особли�
во шляхом компенсації частини вартості житла, по суті
означає підтримку порівняно забезпечених верств сус�
пільства за рахунок більш бідної його частини; система
іпотечного кредитування пов'язана з високим ризиком
не тільки для учасників, а й для всієї економічної систе�
ми.

Фінансова криза загострила проблему неповернен�
ня кредиту і втрати купленого в кредит житла, висвіти�
ла небезпеку іпотеки як магістрального шляху вирішен�
ня житлової проблеми. Незахищеним виявився числен�
ний контингент людей, що втратили платоспроможність
внаслідок втрати роботи або різкого зниження доходів.

Для підвищення надійності іпотечного кредитуван�
ня житлового будівництва, на наш погляд, варто прий�
няти наступні рішення у вигляді рекомендованих дер�
жавою правил кредитування: видачу кредитів здійсню�
вати при сплаті первісного внеску не менше 30 %; як
умова видачі кредиту надання довідки про доходи і виз�
начення розмірів кредиту з урахуванням офіційних до�
ходів позичальника; надавати державну підтримку
тільки тим банкам, які дотримуються суворих правил
кредитування.

Як можливі заходи щодо підтримки державою жит�
лового будівництва за рахунок коштів населення мож�
на також запропонувати: безкоштовна або на пільгових
умовах, заснованих на кадастрових оцінках, роздача
землі в сільській місцевості під житлове будівництво;
підтримка пільгового кредитування житлового будів�
ництва в малих містах України; організаційна і фінан�
сова підтримка державою малоповерхової стандартної
забудови, призначеної для родин із середнім статком;
стимулювання будівництва на пайових умовах і конт�
роль за виконанням умов.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У щорічному Посланні до Верховної Ради "Про

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році"
Президент України Віктор Янукович звернув увагу на
важливість дієвого зовнішнього контролю як надійно�
го запобіжника використання потужних можливостей
сектора безпеки і оборони в корпоративних інтересах
на шкоду суспільству й державі.

Сьогодні система демократичного цивільного кон�
тролю є найважливішою складовою врядування в сек�
торі безпеки і оборони України. Вітчизняне законодав�
ство, передусім Закон України "Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і право�
охоронними органами держави", окремо не визначає
поняття сектора безпеки і оборони, але українська екс�
пертна спільнота розглядає його у площині європейсь�
кої традиції.

Постійна еволюція громадянського суспільства і
його демократичних цінностей в пострадянських краї�
нах перехідного періоду й в Україні зокрема об'єктив�
но вимагає розробки та впровадження дієвого цивіль�
ного контролю над сектором безпеки і оборони, що
відповідає формам, змісту та практиці, прийнятих у ци�
вілізованих демократичних країнах.
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Варто відзначити, що вони знайшли своє відобра�
ження і в міжнародно�правовій основі громадського
контролю, який бере початок ще в конвенціях і резолю�
ціях Міжнародної організації праці, що захищає права
працівників від свавілля роботодавців і органів держав�
ної влади. Пізніше, з утворенням Організації Об'єдна�
них Націй, правові норми, що забезпечують підконт�
рольність органів влади громадянам, стали знаходити
відображення в міжнародних документах ООН, органі�
заціях при ООН, всесвітніх громадських організаціях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сьогодні аналіз міжнародно�правової основи

здійснення громадського контролю над сектором без�
пеки і оборони ще не став об'єктом спеціальних науко�
вих досліджень у галузі наук державного управління.
Деякі дослідники та автори розглядали окремі його ас�
пекти, зокрема проблематику розвитку громадського
контролю за діяльністю органів державної влади у сфері
безпеки і оборони, де у цьому напрямі заслуговують на
увагу наукові розробки В.П. Горбуліна, В.Т. Білоуса,
О.М. Бєлова, Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, А.Б. Ка�
чинського, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О. Шамрая та
інших.
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Таким чином, це свідчить про те, що проблеми роз�
витку громадського контролю на сьогодні грунтовно
не досліджено та потребують системного наукового
аналізу міжнародно�правової основи здійснення гро�
мадського контролю над сектором безпеки і оборо�
ни.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати міжнародно�правові

підстави здійснення громадського контролю над секто�
ром безпеки і оборони.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні людство володіє значною міжнародно�

правовою основою для здійснення громадського конт�
ролю, але основні з них закріплені в наступних доку�
ментах:

1) Конвенція про свободу асоціації і захист права на
організацію (прийнята на тридцять першій сесії Гене�
ральної Конференції Міжнародної організації праці 17
червня — 10 липня 1948 року № 87) [1];

2) Конвенція про попередження злочину геноциду
і покарання за нього (прийнята Генеральною Асамб�
леєю ООН резолюцією 260 А (Ш) від 9 грудня 1948 р.)
[2];

3) Загальна декларація прав людини (прийнята на
третій сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 217
А (Ш) від 10 грудня 1948 р.) [3];

4) Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права (прийнятий резолюцією 2200 А (XXI) Генераль�
ної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 р.) [4];

5) Декларація соціального прогресу і розвитку
(прийнята резолюцією 2542 (XXIV) Генеральної Асам�
блеї ООН від 11 грудня 1969 р.) [5];

6) Декларація про використання науково�технічно�
го прогресу на користь миру і на благо людства (прий�
нята резолюцією 3384 (XXX) Генеральної Асамблеї
ООН від 10 листопада 1975 р.) [6];

7) Конвенція про регулювання питань праці: роль,
функції і організація (прийнята на шістдесят четвертій
сесії Генеральної Конференції МОП в Женеві 7 червня
1978 р. № 150) [7];

8) Декларація про основні принципи, що стосують�
ся вкладу засобів масової інформації в зміцнення миру
і міжнародного взаєморозуміння, в розвиток прав лю�
дини і в боротьбу проти расизму і апартеїду і підбурю�
вання до війни (прийнята Генеральною Конференцією
ЮНЕСКО на її двадцятій сесії 28 листопада 1978 р.)
[8];

9) Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці
правопорядку (прийнятий резолюцією 34/169 Генераль�
ної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р.) [9];

10) Декларація основних принципів правосуддя для
жертв злочинів і зловживань владою (прийнята резо�
люцією 40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листо�
пада 1985 р.) [10];

11) Віденська декларація і Програма дій (прийнята
на Всесвітній конференції з прав людини 25 червня 1993
р. у Відні) [11];

12) Засудження насильства, спрямованого проти
журналістів (Резолюція, прийнята 29�ою сесією Конфе�
ренції ЮНЕСКО 12 листопада 1997 року) [12];

13) Декларація про право і обов'язок окремих осіб,
груп і органів суспільства заохочувати і захищати за�
гальновизнані права людини і основні свободи (прий�
нята резолюцією 53/144 Генеральної Асамблеї ООН від
9 грудня 1998 року) [13];

14) Основні принципи і керівні положення, що сто�
суються права на правовий захист і відшкодування
збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм
в галузі прав людини і серйозних порушень міжнарод�
ного гуманітарного права (прийняті резолюцією 60/147
Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2005 року)
[14].

Тому можна говорити про наявність у сучасному
світі значних міжнародно�правових підстав для
здійснення громадського контролю.

Наголошено, що громадський контроль може
здійснюватися на внутрішньодержавному і трансдер�
жавному рівнях.

Зокрема, внутрішньодержавний громадський конт�
роль здійснюється в межах певної держави на різних
рівнях, а саме: загальнодержавному, регіональному (на�
ціональному) або місцевому.

Що стосується трансдержавного громадського кон�
тролю, то він здійснюється неурядовими організаціями,
не зв'язаний територією якої�небудь держави або со�
юзу держав і здійснюється в межах сфери діяльності
певного суб'єкту громадського контролю.

Крім того, громадський контроль розрізняється за
сферою контрольованих суспільних стосунків, наприк�
лад: контроль за діяльністю сектора безпеки і оборони,
контроль за витрачанням бюджетних коштів, контроль
за дотриманням прав інвалідів, пенсіонерів і т. д.

Можна також класифікувати громадський контроль
по видах органів державної влади, відносно діяльності
яких він застосовується, зокрема за діяльністю сектора
безпеки і оборони.

Так, сектор безпеки і оборони України включає
профільні і загальні компетенції органи державної вла�
ди (державна складова), які об'єднані єдиними цілями,
охоплені єдиною системою стратегічного планування та
кризового управління і виконують відповідно до Кон�
ституції України завдання щодо захисту національних
інтересів у сферах безпеки і оборони від усіх наявних і
потенційних зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз.
Ці органи взаємодіють із недержавними суб'єктами (як
складовими інституцій громадянського суспільства), які
можуть залучатися до надання послуг у сферах безпе�
ки і оборони, зокрема сприяти просуванню національ�
них інтересів України через вітчизняні та закордонні
громадські організації, інформувати громадянське сус�
пільство про безпекову та оборонну політику держави,
надавати консультативно�дорадчу допомогу, проводи�
ти експертні оцінки тощо.

До профільних органів державної влади належать
органи держави, які безпосередньо залучаються до ви�
конання завдань щодо захисту національних інтересів
у безпековій та оборонній сферах, зокрема: Міністер�
ство оборони України, Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, Державна прикордонна служба Ук�
раїни, Державна спеціальна служба транспорту, Дер�
жавна служба спеціального зв'язку та захисту інфор�
мації України, Управління державної охорони України,
Державна пенітенціарна служба України.

До органів загальної компетенції належать органи,
які у межах своїх повноважень беруть або можуть бра�
ти участь у виконанні завдань щодо захисту національ�
них інтересів у безпековій та оборонній сферах, зокре�
ма: Міністерство закордонних справ України, Міністер�
ство економічного розвитку і торгівлі України, Мініс�
терство фінансів України, Міністерство інфраструкту�
ри України, Міністерство охорони здоров'я України,
Державне агентство резерву України, Державна архів�
на служба України тощо.

Сили і засоби, які перебувають у розпорядженні
профільних органів державної влади, розподіляються
на сили оборони та сили безпеки.

До сил оборони належать органи військового управ�
ління, Збройні Сили України, внутрішні війська
Міністерства внутрішніх справ України, визначені сили
і засоби Служби зовнішньої розвідки України та Голов�
ного управління розвідки Міністерства оборони Украї�
ни.

До сил безпеки належать сили та засоби, зокрема,
Державної прикордонної служби України, Служби без�
пеки України, органів і підрозділів цивільного захисту,
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Управління державної охорони України, Державної пе�
нітенціарної служби України, Міністерства внутрішніх
справ України, а також сили забезпечення, зокрема Дер�
жавна спеціальна служба транспорту і Державна служ�
ба спеціального зв'язку та захисту інформації України
[15].

Можлива класифікація громадського контролю за
видами прав і фундаментальних свобод, відносно захи�
сту яких він здійснюється.

Зокрема, громадський контроль може бути офіцій�
ним, коли він проводиться відповідно до офіційних до�
мовленостей органів державної влади або самої уста�
нови, і неофіційним, коли він проводиться виключно за
ініціативою громадських організацій.

Так, офіційний громадський контроль, на відміну
від неофіційного, може бути обмежений вимогами не
допускати прилюдного розголошування зібраної
інформації за умови, що установи і контролюючі їх
відомства беруть на себе відповідальність по усунен�
ню порушень і виконанню рекомендацій громадських
контролерів.

Кожен з вказаних видів громадського контролю
має схожість і відмінності з іншими видами, а також
особливості у вживанні методів і механізмів здійснен�
ня.

Методи контролю є досить різноманітні. Зокрема,
до найбільш поширених відносяться: спостереження
(наприклад, на виборчій дільниці, на призовному пункті,
за виконання судових процедур); аналіз документів,
офіційної статистики; натурні дослідження (чи вивішені
оголошення про час прийому громадян, чи існують пан�
дуси для інвалідів); відвідування установи, обстеження
умов; збір скарг; бесіди, інтерв'ю, фокус�групи;
суспільні експертизи; експеримент; громадське розслі�
дування; моніторинг та інші [16].

Основними етапами громадського контролю є: виз�
начення проблеми, вибір об'єкту, визначення мети; виз�
начення методів контролю; досягнення необхідних до�
мовленостей; складання програми, визначення основних
питань і попередніх критеріїв оцінки, підготовка інстру�
ментарію; проведення заходів контролю; оцінка отри�
маної інформації; представлення результатів контролю
[16].

Також, дослідники та незалежні експерти вказують
на те, що цикл громадського контролю розрізняється в
розвинених країнах і країнах перехідного періоду (чи
країнах, що розвиваються). У розвинених країнах кон�
троль, як правило, здійснюється в три етапи:

— актуалізація проблеми виконання функції грома�
дянина і визначення ролі держави в доступі до цієї
функції, наприклад, в ситуації пропозиції з боку дер�
жави самим розпоряджатися засобами на пільгове ме�
дичне обслуговування;

— активізація функцій громадян за допомогою
здійснення акцій, у тому числі регулярних і масових,
коли акції перетворюються на рухи і навіть інституції;

— моніторинг за збереженням результатів та зроб�
лених зусиль.

Цикл громадського контролю в країнах, що розви�
ваються, набагато складніший. Це зв'язано, перш за все,
з тим, що державна служба в цих країнах діє неефек�
тивно та непрозоро — часто аж до невиконання певних
функцій. Деформації державної служби має два значен�
ня для громадського контролю. По�перше, наявність
деформації — додаткове поле дій для громадського кон�
тролю. По�друге, важкість здійснення ефективного гро�
мадського контролю, оскільки неузгодження функцій
державної служби блокує виконання громадських
функцій, тобто значні зусилля по громадському конт�
ролю не співвідносяться з результатами від його прове�
дення [17].

Досвід сучасних реформ показує, що успішна ди�
ференціація повноважень між силовими відомствами
стає важливою профілактикою такого явища, як по�

вернення до колишніх недемократичних форм управ�
ління.

Відмінною рисою країн, що розвиваються, є зосе�
редження всіх функцій управління всього в декількох
структурах, тоді як в перехідний період починається
процес спеціалізації управлінських функцій, причому у
різних напрямах. Відповідно, складність громадського
контролю в ситуації "повного владного моноліту" оче�
видна, тоді як розподіл повноважень і функцій змінює
спрямованість і форми контролю.

Обгрунтування сенсу громадського контролю зав�
жди спирається на визнання факту неспроможності
влади у вирішенні всіх проблем. Але відноситися до не�
спроможності влади можна по�різному. Так, громадсь�
кий контроль потрібний, оскільки влада не виконує
деяку функцію або зобов'язання відносно громадян. У
рамках цього підходу доцільною вважається техніка
контролю, що спрямована на протидію такій політиці
влади.

Є ще й інша точка зору, коли влада ніколи не зможе
виконувати функцію на тому рівні, на якому це хотіло�
ся б громадянам. Тоді громадський контроль спрямо�
ваний на соціальне партнерство. Якщо раніше дослід�
ники дотримувалися думки, що ці точки зору виключа�
ють одна одну, то сучасні аналітики переконані, що
функції влади і громадян настільки різноманітні, що
єдиної погодженої мети громадського контролю не
може бути, а стратегії контролю відрізняються не по
рівню ефективності, а по відповідності стратегії по�
точній ситуації і вкладу результатів застосування стра�
тегії в майбутньому.

Зокрема, науковці виділяють чотири можливі стра�
тегії взаємодії громадян і держави:

— протиборство і опір, а саме: протестуючі акції,
провокації, звернення в наднаціональні організації у
пошуку справедливості;

— делегування і відповідальність, це коли держава
передає громадянам деякі функції, що раніше викону�
валися державою, наприклад: замість пільгового обслу�
говування людям даються гроші, а вони самі вирішують,
в яку службу їх віддати;

— перерозподіл функцій від періоду до періоду
(одна і та сама функція в різні періоди може виконува�
тися то владними структурами, то громадянами);

— співпраця (кооперація на користь вирішення про�
блеми, коли представники влади і суспільства створю�
ють загальний простір, наприклад: поширений засіб
організації мікроспільнот професіоналами для вирішен�
ня актуальних соціальних проблем і т.д.) [17].

Кожна зі стратегій може бути успішною або не
дуже — результативність залежить від контексту си�
туації. Стратегії громадського контролю, мирні і про�
тиборчі, розрізняються по відношенню до влади.
Мирні стратегії засновані на ідеї розподілу участі гро�
мадян, а протиборчі — на основі заміщення (витіснен�
ня) влади громадським контролем на той або інший
час.

Міжнародний досвід свідчить, що громадський кон�
троль необхідний як суспільству, так і державній владі.
Дійсно, він змушує державу бути відповідальною, зок�
рема забезпечувати роботу закону, поважати і захища�
ти права і свободи людини, а отже, ефективно діяти на
суспільне благополуччя. Отже, громадський контроль
вигідний і самій державі, оскільки стимулює її весь час
удосконалюватися, а саме:

— по�перше, він виступає як впливова сила, що спо�
нукає державних службовців вистоювати перед не�
зліченними спокусами, які завжди стоять перед ними
через природи влади. Завдяки тиску громадського кон�
тролю чиновники коригують свої дії, стаючи відпові�
дальними і, як наслідок, компетентними;

— по�друге, громадський контроль виступає як зво�
ротний зв'язок суспільства з владою, допомагає грома�
дянам вести чесний і відкритий діалог з владою про мету
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та пріоритети розвитку країни. За допомогою зворот�
ного зв'язку з суспільством влада здатна не лише чути,
але і підтримувати вимоги громадян по проведенню в
країні необхідних реформ;

— по�третє, мотивуючи державу працювати ефек�
тивно, суспільний контроль забезпечує тим самим дов�
іру до нього і підтримку громадян.

Тому, спираючись на підтримку всього суспільства,
компетентна у сфері національної безпеки і оборони
державна влада бере за основу конструктивні пропо�
зиції громадян і проводить в країні необхідні рефор�
ми.

Все це сприяє створенню і розвитку конкурентоз�
датної економіки, зростанню життєвого рівня народу,
формуванню сталого громадянського суспільства,
зміцненню національної безпеки і оборони, підвищен�
ню якості людського життя, що відповідає її національ�
ним інтересам.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що на

цей час в Україні система державного управління сек�
тором безпеки і оборони продовжує перебувати у "тран�
зитному" стані. Дедалі більше виразності набувають
ознаки гібриду радянсько�комуністичної системи з фор�
мальними елементами цивільного демократичного вря�
дування.

Таким чином, реальні перетворення в системі дер�
жавного управління сектором безпеки і оборони ста�
ють нагальною необхідністю, а наявний громадський
контроль за діяльністю сектора безпеки і оборони Ук�
раїни потребує удосконалення, а саме: чіткого фор�
мулювання завдань та алгоритму контролю; визначен�
ня суб'єктів, що уповноваженні здійснювати конт�
роль; конкретизації об'єкта контролю; визначення
засобів здійснення контролю; встановлення механіз�
му реалізації результатів контролю та відповідаль�
ності.

Тому, враховуючи євроінтеграційні спрямування Ук�
раїни, вагомого значення набуває потреба наближення
національного законодавства до стандартів Європейсь�
кого Союзу.

До перспектив подальших розвідок даної проблеми
слід віднести питання, що стосується парламентського
впливу на здійснення в Україні демократичного цивіль�
ного контролю над сектором безпеки і оборони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Створення Міністерства доходів і зборів України

(Міндоходів) викликає посилену увагу до усіх сфер його
діяльності. Практика попередніх реорганізацій у подат�
ковій та митній службах України засвідчила, що безпе�
рервні структурні зміни потребують грунтовного попе�
реднього наукового аналізу очікуваних результатів та�
ких перетворень та доцільності їх проведення. Врахо�
вуючи, що уже минуло кілька місяців від дня утворення
Міндоходів, важливо запобігти фрагментарності та не�
послідовності державно�управлінських рішень, у тому
числі й щодо наукового забезпечення державного уп�
равління у податково�митній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми теорії, методології, практики формуван�
ня державно�управлiнських рішень досліджував Баку�
менко В.Д., грунтовне дослідження методологічних про�
блем державного управління здійснив Князєв В.М., мо�
дернізація державного управління в контексті євроін�
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теграційних процесів вивчалась Баштанником В.В., Со�
сніним О.В., Долженковим О.О., Бабиним І.І. та ін. Ра�
зом з тим, методологія наукового забезпечення держав�
ного управління у податково�митній сфері досліджуєть�
ся вперше.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті ставиться за мету розробити методологічні

засади наукового забезпечення державного управлін�
ня у податково�митній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З НОВИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективне функціонування економіки, позитивний

вплив на показники розвитку зовнішньоекономічної
діяльності України, збільшення надходжень відповід�
них податків та зборів до бюджету держави — це не
повний перелік суспільних очікувань від діяльності
Міністерства доходів і зборів України (Міндоходів).
Зрозуміло, що виконання завдань, поставлених перед
Міндоходів, вимагає ефективної організації діяльності.
Враховуючи ту обставину, що новоутворене міністер�
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ство отримало потенціал двох потужних служб, очі�
кується синергетичний ефект, коли за допомогою
більш складних організаційних рішень будуть вирішу�
ватися більш складні завдання. Для цього необхідно пе�
редбачити формування системи наукового забезпечен�
ня державного управління у податково�митній сфері
та відповідну нормативну основу (стратегії, концепції,
програми та ін.) з урахуванням особливостей і прин�
ципів діяльності Міндоходів як центрального органу
виконавчої влади [1].

Однією з характерних особливостей Міндоходів
є забезпечення формування єдиної державної подат�
кової, державної митної політики в частині адміні�
стрування податків і зборів, митних платежів та ре�
алізації єдиної державної податкової, державної
митної політики. При цьому необхідно врахувати,
що, по�перше, Мінфін України є головним органом
у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної
фінансової, бюджетної, а також податкової і мит�
ної політики (крім адміністрування податків, зборів,
митних платежів та реалізації податкової і митної
політики). По�друге, до утворення Міндоходів ці
функції виконували дві різні структури: Держмит�

служба та Державна податкова служба. По�третє,
виникає необхідність уточнення поняття "єдина дер�
жавна податкова, державна митна політика", адже
стаття 5 Митного кодексу України [2] містить понят�
тя "державна політика у сфері державної митної
справи" і передбачає, що це система цілей, принципів,
функцій, напрямів, засобів і механізмів діяльності
держави, спрямованих на забезпечення національ�
них митних інтересів та безпеки України, регулюван�
ня зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього рин�
ку, розвиток національної економіки та її інтегра�
цію до світової економіки, наповнення державного
бюджету. Податковий кодекс поняття податкової
політики не містить. По�четверте, Міндоходів як
центральний орган виконавчої влади у межах своїх
повноважень серед іншого має здійснювати управл�
іння та відповідати за рівень науково�технічного роз�
витку у податково�митній сфері; визначати напрями
розвитку наукового і науково�технологічного потен�
ціалу у податково�митній сфері, спрямовувати і
контролювати діяльність підпорядкованих йому на�
укових організацій; брати участь у формуванні пріо�
ритетних напрямів розвитку науки і техніки у подат�
ково�митній сфері, державних цільових наукових та
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Рис. 1. Архітектура системи наукового забезпечення державного управління
у податково,митній сфері
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науково�технічних програм і державного замовлен�
ня; формувати програми науково�технічного розвит�
ку у податково�митній сфері та організовувати їх ви�
конання; удосконалювати економічний механізм за�
безпечення науково�технічного розвитку у податко�
во�митній сфері тощо.

Формування кадрового потенціалу Міндоходів є ще
однією з особливостей діяльності. Враховуючи, що, з од�
ного боку, система підготовки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації державних службовців в Україні пе�
редбачає наявність універсальних знань, умінь та нави�
чок, з другого — надзвичайно швидкі темпи оновлення
нормативної бази, опанування на належному рівні од�
нією людиною основ податкової та митної складової,
здається нам неможливим. Тому в таких умовах необх�
ідно для кожної посади чітко встановити, які компетен�
тності повинен мати працівник, аби обійняти ту чи іншу
посаду. Якщо ж це буде опис загального характеру, на�

приклад, "повинен знати законодавство з питань дер�
жавної митної та державної податкової справи…", то
очікуваного позитивного ефекту не буде, оскільки це
призведе, у першу чергу, до підвищення рівня тривож�
ності та невдоволення собою працівниками, та як на�
слідок зниження ефективності роботи, допущення сут�
тєвих недоліків у роботі. Щодо кадрового потенціалу
наукових установ Міндоходів, то необхідно передбачи�
ти збільшення чисельності наукових працівників і мо�
лодих науковців. Першим кроком у цьому напрямі може
стати залучення практиків до виконання наукових дос�
ліджень з наступним захистом ними дисертаційних дос�
ліджень.

Наукова і науково�технічна діяльність у Міндоходів
забезпечується самостійними структурними підрозділа�
ми апарату, вищими навчальними закладами, наукови�
ми, науково�дослідними установами, науково�виробни�
чими підприємствами, територіальними органами,

Наука Практика 

Взаємопроникнення 
науки  практики

Спільна діяльність 

І етап 

ІІ етап 

ІІІ етап 

Рис. 2. Етапи співпраці науки і практики
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Рис. 3. Матриця відповідальності за управлінські рішення щодо наукового забезпечення розвитку суспільства
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підприємствами та організаціями, що належать до сфе�
ри управління Міндоходів.

Метою наукової і науково�технічної діяльності є
одержання і використання нових наукових знань для
створення корисних наукових результатів щодо:

— розробки науково обгрунтованих рекомендацій
щодо формування єдиної державної податкової, дер�
жавної митної політики в частині адміністрування по�
датків і зборів, митних платежів;

— реалізації єдиної державної податкової та мит�
ної політики, спрямованої на удосконалення економіч�
ного та соціального розвитку України;

— формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язко�
ве державне соціальне страхування;

— формування та реалізації державної політики у
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосу�
вання податкового та митного законодавства, а також
законодавства з питань сплати єдиного внеску;

— створення умов для підвищення ефективності на�
укових досліджень і використання їх результатів тощо.

Координація наукової і науково�технічної діяль�
ності у Міндоходів здійснюється структурним підрозд�
ілом, який відповідно до розподілу функціональних по�
вноважень забезпечує організацію наукової і науково�
технічної діяльності. Відомо, що управління — це без�
перервний процес суб'єкт�об'єктних відносин у певній
системі.

Усі елементи системи наукового забезпечення дер�
жавного управління у податково�митній сфері (рис. 1)
спрямовані на досягнення основної мети та перебува�
ють у взаємозв'язку та взаємозалежності. Так, Міндо�
ходів як відкрита система взаємодіє із зовнішнім сере�
довищем (зовнішні фактори впливу), яке визначає місію
міністерства та впливає на створення, функціонування і
розвиток системи наукового забезпечення державного
управління у податково�митній сфері, а також разом із
факторами внутрішнього впливу зумовлює вимоги до
діяльності і взаємодії суб'єктів системи та потребує та�
кого механізму управління, який "змусить" її працюва�
ти.

Суб'єктами системи наукового забезпечення дер�
жавного управління у податково�митній сфері є:

— на стратегічному рівні: керівний склад централь�
ного апарату Міндоходів;

— на оперативному рівні: координатор — структур�
ний підрозділ, який відповідно до розподілу функціо�
нальних повноважень, забезпечує організацію наукової
і науково�технічної діяльності;

— на тактичному рівні: виконавці — творчі колек�
тиви фахівців (посадових осіб, які володіють спеціаль�
ними знаннями й навичками у певній галузі), вчених і
науковців (у розумінні Закону України "Про наукову
і науково�технічну діяльність" [3]). Саме на тактич�
ному рівні є певні труднощі. Спільною проблемою
обох служб до реформування було нерозуміння важ�
ливості наукових досліджень для їхнього розвитку та
необхідності участі фахівців у наукових досліджен�
нях.

Як правило, процес співпраці складається з трьох
етапів (рис. 2): перший етап, коли наука і практика пра�
цюють окремо та не визнають потребу у співпраці. Дру�
гий етап — взаємопроникнення: коли наука та практи�
ка співпрацюють лише в межах отримання певної інфор�
мації та в окремих випадках — наявне консультування.
Третій етап — повноцінна співпраця науки і практики з
метою досягнення спільної мети. Проте, варто зазна�
чити, що не усі піднімаються до третього етапу та й у
часових вимірах він різний.

Відсутність відповідальності за управлінські рішен�
ня щодо недоцільності залучення до виконання науко�
вих досліджень практиків призводить до катастрофіч�
них наслідків, адже раціональна інтеграція науки (нау�
ковці) і практики (вчені та фахівці) (рис. 3) сприяє про�

гресивному розвиткові, натомість її відсутність призво�
дить до регресивного розвитку, тобто до деградації, змін
у гірший бік, або стагнації. Причому такі зміни можуть
бути тимчасовими або незворотними. Іншою проблемою
взаємодії суб'єктів системи наукового забезпечення
державного управління у податково�митній сфері є за�
мовлення наукових досліджень. Замовлення тематики
наукових досліджень часто мало на меті аналіз практи�
ки діяльності, нові напрями не підтримувались струк�
турними підрозділами з поясненнями: "Ще немає чого
досліджувати. От коли попрацюємо у новому правово�
му полі, тоді й буде підстава для досліджень". У цій си�
туації варто згадати слова Пітера Друкера, що той, хто
уже сьогодні працює над проблемами завтрашнього дня
і таким чином готує себе і свою організацію до нових
завдань, у найближчому майбутньому займе позиції
лідера. Той, хто відкладає їх вирішення, залишиться по�
заду і, можливо, ніколи не зможе надолужити згаяне
[4].

Нерозуміння того, що наука не може лише виправ�
ляти чиїсь помилки, недоліки, прорахунки, а й покли�
кана розширювати можливості, прокладати шлях у нове,
фактично стримує розвиток науки.

Разом з тим, незважаючи на те, наскільки продума�
ною є будь�яка система, існують умови, за яких вона не
зможе працювати, та є ті, які навпаки підсилять її
дієвість. Тому виокремлюємо визначальні умови, що
сприятимуть підвищенню результативності системи на�
укового забезпечення ефективної діяльності Міндо�
ходів та умови, за яких виникають потенційні ризики та
загрози недосягнення поставленої мети (табл. 1). Усі
умови ми поділили на три групи: правові, організаційні,
фінансові.

Управлінські рішення, які забезпечують дотриман�
ня визначальних умов, що сприятимуть підвищенню ре�
зультативності системи наукового забезпечення ефек�
тивної діяльності Міндоходів та недопущення умов, за
яких виникають потенційні ризики та загрози недосяг�
нення поставленої мети, гарантуватимуть належний
рівень наукового забезпечення діяльності Міністерства
доходів і зборів України.

ВИСНОВКИ
Запропоновані методологічні засади наукового за�

безпечення державного управління у податково�митній
сфері забезпечуватимуть виконання завдань та функцій
Міністерством доходів і зборів України, сприятимуть
стабільному прогресивному розвитку та зумовлювати�
муть вирішення низки ключових питань, зокрема роз�
роблення концепції наукового забезпечення державно�
го управління у податково�митній сфері.
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ВСТУП
Потенційними формами застосування державно�при�

ватного партнерства в галузі житлово�комунального гос�
подарства такі: контракт на виконання робіт, контракт на
управління цілісним майном підприємства та (або) його ча�
стками (акціями), оренда, лізинг, концесія, приватизація, що
узгоджується із проектом Закону України "Про основні
засади взаємодії держави з приватними партнерами".

При здійсненні таких форм державно�приватного
партнерства доцільно враховувати різноманітні органі�
заційно�функціональні механізми. Тому предметом да�
ного дослідження є розгляд формування організаційно�
функціональних механізмів державно�приватного парт�
нерства в галузі житлово�комунального господарства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення важливості фор�

мування організаційно�функціональних механізмів роз�
витку державно�приватного партнерства в галузі жит�
лово�комунального господарства.

Досягнення поставленої мети обумовило необхід�
ність вирішення наступних завдань дослідження: розг�
лянути структурні елементи організаційно�функціо�
нальних механізмів державно�приватного партнерства;
навести організаційно�функціональні механізми, які
доцільно враховувати при здійсненні різноманітних
форм державно�приватного партнерства в галузі жит�
лово�комунального господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковому середовищі напрями сучасної теорії та

практики господарського партнерства держави і при�
ватного сектора розглянуті в працях таких учених, як
Б. Дезілец, В. Ребок, О. Грішнова, В. Гостеніна, В. Дави�
денко, Т. Дерев'ягіна, І. Дубровський, І.В. Запатріна,
С.Д. Данасарова, А.П. Денисенко, Є.В. Ковєшнікова,
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відомо, що господарський механізм взагалі включає

форми економічних зв'язків, методи використання економі�
чних законів, визначені шляхи, форми і методи господарю�
вання. Отже, головними структурними елементами госпо�
дарського механізму є організаційно�економічні відносини,
а також господарюючі суб'єкти (індивіди, підприємства, їх
об'єднання, держава та її установи), які виконують функції
агентів господарських відносин. У ряді випадків сутність гос�
подарського механізму визначають як організаційну взаємо�
дію громадських інститутів економіки (фірми, державні орга�
ни, закони, традиції, податки), що забезпечують отримання
того чи іншого результату. Механізми господарювання в
різних країнах, як правило, відрізняються один від одного
засобами взаємодії зазначених інститутів.

Механізм взаємодії органів влади та приватного секто�
ра являє собою спосіб функціонування і свідомого регулю�
вання соціально�економічних процесів в суспільстві за до�
помогою ефективної реалізації потенціалу підприємництва.
Оскільки взаємодія держави і приватного сектора
відрізняється складним переплетенням економічних, соціаль�
но�економічних і власне соціальних взаємозв'язків, вчені роз�
глядають економічну і соціальну діяльність як рівноправні [1].

У ряді робіт вітчизняних науковців елементи механі�
зму взаємодії аналізується тільки, виходячи з його орга�
нізаційної та функціональної структури. Однак більш
глибоке дослідження припускає розгляд також ієрархі�
чної та політико�економічної структури аналізованого
механізму, що представляється обгрунтованим. Механізм
взаємодії держави та приватних підприємницьких струк�
тур як сутнісний елемент господарського механізму сус�
пільства, є базисним явищем і має складну структуру [2].
Базисними елементами його структури є: по�перше, фор�
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ми організаційно�економічних відносин, що складають�
ся як в приватному, так і державному секторах економі�
ки. Формами організаційно�економічних відносин є:

— організаційні форми функціонування підприєм�
ницьких структур;

— форми господарських зв'язків як по вертикалі, так
і по горизонталі (державні замовлення на певні види то�
варів і послуг, пайова участь держави у власності суб'єктів
підприємництва, договірні взаємовідносини між госпо�
дарюючими ланками підприємницьких структур тощо);

— форми державної підтримки суб'єктів підприєм�
ництва.

Важливим базисним елементом досліджуваного меха�
нізму є найбільш конкретні форми соціально�економічних
відносин, що відображають систему інтересів державних
і підприємницьких структур, пов'язану з виробництвом та
реалізацією продукції громадського призначення. До них
належать, наприклад, платежі в державний бюджет, сис�
тема субсидій і пільг, функціонування державних і регіо�
нальних фондів підтримки підприємництва та інші.

Надбудова представлена в механізмі принципами, фор�
мами, методами взаємодії та органами фінансування, кре�
дитування підприємницької діяльності, а також відповід�
ними політико�правовими актами, що регулюють соціаль�
но�економічні процеси в економіці [7, с. 59]. Регулювання
процесу становлення і розвитку приватних підприємниць�
ких структур здійснюється політико�правовими актами як
загальноекономічного, так і суто специфічного характеру.
Таким чином, політико�економічна структура механізму
взаємодії включає сукупність конкретних форм прояву соц�
іально�економічних відносин в підприємницькому середо�
вищі, принципів і методів їх організації, а також державних
органів і політико�правових актів щодо забезпечення роз�
витку підприємницьких структур відповідно до вимог об'єк�
тивних законів функціонування економіки.

По�друге, функціональна структура даного меха�
нізму включає в себе:

— індикативне планування процесів розвитку під�
приємницьких структур у сфері виробництва товарів та
послуг громадського призначення;

— систему економічного стимулювання приватної
підприємницької діяльності, виходячи з примату приват�
ної власності на засоби виробництва і право кожного су�
б'єкта підприємництва на судовий захист своїх інтересів;

— систему узгодження економічних інтересів держави
і підприємницьких структур за допомогою організації екс�
пертних рад, консультацій, спільних обговорень проектів.

Іншими словами, функціональна структура даного ме�
ханізму являє собою сукупність організаційної структури
системи державних органів (законодавчих, виконавчих, су�
дових) і конкретних форм і методів діяльності підприєм�
ницьких структур за погодженням економічних інтересів.

Важливим компонентом механізму взаємодії висту�
пає організаційна структура системи державної під�
тримки приватного підприємництва. У найзагальнішо�
му вигляді вона являє собою систему регулювання і ство�
рення умов для розвитку приватного підприємництва та
його всебічного забезпечення, активно і цілеспрямова�
но впливає на зовнішнє середовище суб'єктів підприєм�
ництва, що надає їм "пряму допомогу та забезпечує
ефективну самоорганізацію і самовдосконалення".

Що стосується форм застосування державно�при�
ватного партнерства в галузі житлово�комунального
господарства, то укладання контрактів щодо виконан�
ня робіт є привабливими для державних установ.

При здійсненні такої форми державно�приватного
партнерства доцільно враховувати такі організаційно�
функціональні механізми:

— сформувати перелік робіт для укладення кон�
трактів на виконання робіт;

— провести зональне, технологічне та процесне под�
рібнення робіт проектів;

— сформувати докладний обсяг робіт за контрак�
том; установити межі відповідальності сторін;

— провести конкурс серед приватних підприємств
для укладення контрактів на виконання робіт.

Як різновид контракту щодо виконання робіт у
сфері ЖКГ може бути застосований аутсорсинг, тобто
делегування власником комунального підприємства пев�
них бізнес�процесів чи виробничих функцій на обслу�
говування приватному підприємству, яке спеціалізуєть�
ся у відповідній галузі.

При використанні такої форми державно�приватно�
го партнерства, як договір на управління підприємством
у сфері ЖКГ, доцільно враховувати такі організаційно�
функціональні механізми:

— залучити як партнерів міжнародні спеціалізовані
фірми з управління підприємствами у сфері житлово�
комунального господарства, що надасть можливість
впровадження технологічних та управлінських інно�
вацій у функціонування вітчизняного комплексу ЖКГ;

— сформувати та залучити колектив менеджерів з
управління окремими напрямами, процесами та проек�
тами підприємств у сфері ЖКГ;

— функції стратегічного управління та капітальних інве�
стицій можливо залишити за комунальним підприємством;

— власник комунального підприємства несе відпові�
дальність за неспроможність приватного підприємства, за�
лученого до управління, задовольнити вимоги встановле�
них державних стандартів надання комунальних послуг [3].

При використанні лізингу як форми державно�при�
ватного партнерства відповідно до Закону України "Про
фінансовий лізинг" (зі змінами і доповненнями) кому�
нальне підприємство може надати лізингоодержувачу
в користування на встановлений термін майно, що є
власністю підприємства. У випадку оперативного лізин�
гу лізингоодержувач оплачує користування майном за
фіксованою ставкою і отримує таким чином стимул до
ефективної експлуатації майна і скорочення експлуа�
таційних витрат. Об'єктом лізингу можуть бути тільки
основні фонди комунального підприємства [5].

При використанні такої форми державно�приватно�
го партнерства, як лізинг, у сфері ЖКГ:

— власник комунального підприємства може на кон�
курсній основі передати майно в лізинг приватній компанії;

— комунальне підприємство несе відповідальність
за надання комунальних послуг, установлення тарифів
та якість окремих аспектів обслуговування споживачів;

— усі надходження понад здійснені витрати зали�
шаються в розпорядженні приватного підприємства;

— приватне підприємство має звітувати перед влас�
ником комунального підприємства або уповноваженим
ним органом;

— приватне підприємство отримує можливість зни�
ження ризиків оперативної діяльності за рахунок ко�
мунального підприємства;

— приватне підприємство може віднести лізингові пла�
тежі на витрати, що знижує прибуток до оподаткування;

— право власності на обладнання залишається за ко�
мунальним підприємством.

Незадовільні показники фінансово�економічного
стану українських комунальних підприємств роблять
оренду, лізинг та інші прогресивні форми залучення
приватного сектора в нинішніх умовах непривабливи�
ми. Зокрема, об'єктом оренди відповідно до Закону
України "Про оренду державного та комунального
майна" (зі змінами та доповненнями) може бути як
окреме визначене майно, так і цілісний майновий ком�
плекс (ціле підприємство), а орендна плата за оренду
цілісних майнових комплексів, їх структурних
підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває в ко�
мунальній власності, зараховується до місцевого бюд�
жету і повинна використовуватись на капітальні вкла�
дення. Орендна плата за індивідуально визначене май�
но, яке здається в оренду підприємством у порядку,
встановленому законодавством та статутом підприє�
мства, спрямовується на поповнення обігових коштів
підприємства [6].
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При використанні такої форми державно�приватного
партнерства, як оренда, у сфері ЖКГ доцільно зазначити:

— особливо привабливою формою державно�приват�
ного партнерства є оренда у сфері ЖКГ для підприємств,
що мають пільговий тариф на природний газ;

— право власності на майно залишається за приват�
ним підприємством;

— орендні платежі у порівнянні з лізинговими є
значно меншими, оскільки замовник у даному випадку
не сплачує вартість обладнання;

— усі ризики проекту покладаються на приватного
інвестора, основним способом зниження ризиків є ук�
ладення договорів довгострокової оренди [4].

В Україні з метою поступового переходу від моно�
польного стану до ринкового в системі теплозабезпечен�
ня та теплопостачання, а також забезпечення часу для
адаптації споживачів та виробників до нових умов вини�
кає обгрунтована необхідність використання перехідних
моделей організації ринку. Серед таких моделей є модель
єдиного покупця, яку доцільно застосовувати за умови:

— невеликої кількості постачальників порівняно з
кількістю споживачів;

— структури укладених угод, яка не підлягає частій
зміні;

— можливості реалізації конкуруючих довгостро�
кових проектів виробництва тепла.

У системі теплозабезпечення та теплопостачання мо�
дель єдиного покупця використовується для побудови та
організації відносин, у яких присутні підключені до єдиної
теплової мережі джерела тепла, що належать різним влас�
никам. Єдиний покупець проводить конкурсний відбір
джерел теплової енергії для закупівлі в них теплової
енергії та (або) потужності для продажу споживачам.

Для більш широкого впровадження форм державно�
приватного партнерства в системі ЖКГ України необхі�
дно створити Національний реєстр об'єктів за відповід�
ними територіями, секторами, процесами та проектами
системи ЖКГ, а також сформувати економічний механізм
добровільної сертифікації систем управління, процесів,
проектів, технологій, послуг та персоналу в сфері ЖКГ.
Така система спрямована на підвищення якості управлі�
ння в цій галузі, реалізацію комплексного моніторингу
розвитку та функціонування всіх об'єктів ЖКГ, розви�
ток системи підвищення кваліфікації спеціалістів ЖКГ та
інших. Об'єктами сертифікації можуть виступати послу�
ги окремих організацій чи їх персонал, які здійснюють
діяльність у сфері ЖКГ. Підприємствам, що пройшли сер�
тифікацію у сфері ЖКГ, може надаватися пріоритетність
чи переваги в конкурсах державного замовлення. Зазна�
чені заходи підвищуватимуть конкурентоспроможність
та статус організації при здійсненні діяльності в конку�
рентному середовищі [3].

Отже, впровадження механізмів державно�приват�
ного партнерства в галузі житлово�комунального гос�
подарювання дозволить досягти наступних результатів:

— підвищити ефективність операційної діяльності
підприємств, окремих процесів та проектів;

— впровадити техніко�технологічні, управлінські
еколого�економічні та соціальні інновації;

— залучити додаткові фінансові, матеріальні та
інформаційні ресурси;

— забезпечити підвищення якості надання кому�
нальних послуг;

— підвищити потенціал платоспроможності під�
приємств ЖКГ;

— збільшити інвестиційну привабливість підпри�
ємств ЖКГ та окремих проектів;

— удосконалити механізм модернізації систем ЖКГ;
— підвищити сталість розвитку підприємств ЖКГ та

ефективність процесів надання комунальних послуг.

ВИСНОВКИ
Механізм взаємодії органів влади та приватного

сектора являє собою спосіб функціонування і свідомо�

го регулювання соціально�економічних процесів у
суспільстві за допомогою ефективної реалізації потен�
ціалу підприємництва.

Функціональна структура даного механізму являє
собою сукупність організаційної структури системи
державних органів (законодавчих, виконавчих, судових)
і конкретних форм і методів діяльності підприємниць�
ких структур за погодженням економічних інтересів.

Важливим компонентом механізму взаємодії висту�
пає організаційна структура системи державної
підтримки приватного підприємництва. У найзагальні�
шому вигляді вона являє собою систему регулювання і
створення умов для розвитку приватного підприємниц�
тва та його всебічного забезпечення.

Що стосується форм застосування державно�при�
ватного партнерства в галузі житлово�комунального
господарства, то укладання контрактів щодо виконан�
ня робіт є привабливими для державних установ.

При здійсненні такої форми державно�приватного
партнерства доцільно враховувати такі організаційно�
функціональні механізми:

— сформувати перелік робіт для укладання кон�
трактів на виконання робіт;

— провести зональне, технологічне та процесне под�
рібнення робіт проектів та інші.

При використанні такої форми державно�приватно�
го партнерства, як договір на управління підприємством
у сфері ЖКГ, доцільно враховувати такі організаційно�
функціональні механізми:

— залучити як партнерів міжнародні спеціалізовані
фірми з управління підприємствами у сфері житлово�
комунального господарства, що надасть можливість
впровадження технологічних та управлінських інно�
вацій у функціонування вітчизняного комплексу ЖКГ;

— сформувати та залучити колектив менеджерів з
управління окремими напрямами, процесами та проек�
тами підприємств у сфері ЖКГ та інше.

При використанні такої форми державно�приватного
партнерства, як оренда, у сфері ЖКГ доцільно зазначити:

— особливо привабливою формою державно�приват�
ного партнерства є оренда у сфері ЖКГ для підприємств,
що мають пільговий тариф на природний газ;

— право власності на майно залишається за приват�
ним підприємством та інше.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерною рисою сучасної світової економі�

ки є адаптація національного середовища до глоба�
лізаційних вимог. Ступінь розвитку економіки та ха�
рактер економічного зростання все більшою мірою
визначаються станом інноваційної сфери. Сьогодні
інноваційний тип економічного розвитку стає тим
підгрунтям, що визначає економічну могутність краї�
ни та її місце у міжнародному поділі праці. Все це і
обумовлює актуальність досліджень, пов'язаних з
особливостями розвитку інноваційної сфери у струк�
турі сучасної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням особливостей інноваційної сфери та її
місця у структурі економіки займалися іноземні Й. Шум�
петер, Р. Солоу та вітчизняні науковці К. Алєксеєва,
В. Гусєв [2], О. Глазкова, О. Кириченко [4], О. Крав�
ченко, М. Макаров, П. Микитюк, Л. Федулова [5] та
ін. Проте, залишаються питання, які потребують по�
глибленого дослідження.

У другій половині ХХ століття інновації вже ак�
тивніше розглядалися з точки зору фактору еконо�
мічного зростання у роботах таких вчених: Є. Дома�
ра, Р. Харрода, Р. Солоу. Значну увагу розробці мо�
делей економічного зростання з людським фактором
приділили такі вчені, як Р. Лукас, П. Ромер, Д. Ро�
мер, Ф. Агійон і П. Хоувітт, Дж. Гроссман і Е. Хелп�
ман.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є з'ясування особливостей

інноваційної сфери у структурі національної еконо�
міки Україні, а також розробка заходів з підвищен�
ня інноваційного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна економіка являє собою сукупність
взаємопов'язаних окремих частин і ланок. Співвідно�
шення і зв'язки між ними формують структуру еко�
номіки. Остання може розглядатися з різних сторін:
з точки зору форм власності (державний і недержав�
ний сектори), з точки зору стадій руху продукту (ви�
робництво, розподіл, обмін та споживання). Однією
з істотних характеристик структури економіки є її
розподіл на галузі та сфери (промисловість, сільське
господарство, транспорт, зв'язок, будівництво, на�
ука та інновації та ін) [7].

Інноваційний тип розвитку економіки характери�
зується переходом країни на вищий технологічний
рівень, який визначається переорієнтацією інвести�
ційного капіталу у високотехнологічні галузі еконо�
міки, розроблення й реалізацію інноваційних про�
ектів, науку і освіту.

Аналіз сучасних моделей економічного зростан�
ня Р. Лукаса, П. Ромера, Ф. Агийона і П. Хоувітта,
Дж. Гроссмана і Е.Хелпмана, які використали нові
підходи, засвідчує, що провідну роль у досягненні
економічного зростання відіграє науково�техноло�
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гічний прогрес. Саме розробка заходів з прискорен�
ня науково�технічного прогресу, зростання кіль�
кості, якості та ефективності передачі інновацій
може забезпечувати сталий економічний розвиток.
У той час як решта одноразових заходів лише тим�
часово прискорять ріст економіки, після чого його
темпи знову залежатимуть від кількості робочої сили
та наявного незмінного науково�технічного факто�
ра.

Активний розвиток інформаційних технологій
призвів до виникнення та використання терміну
"нова економіка", який означає економіку нових ви�
сокотехнологічних галузей, коли вплив високих тех�
нологій зумовлює суттєві зміни макроекономічних
параметрів у країнах з розвинутою економікою. Пе�
редумовами переходу до нової економіки є ліберал�
ізація ринків, посилення мобільності капіталу, гло�
балізація ринків, поява цифрового простору як
єдиної комунікаційної мережі [6].

Відомо, що інновації взаємопов'язані й взаємод�
іють з інвестиціями спрямованими в технологічну
структуру економіки, що забезпечує пріоритетний
розвиток вищих технологічних структур. Інновацій�
на діяльність має широку розгалуженість. Так, вона
може проводитися як на мікро�, так і на макрорівні.
Інвестиції у інновації є базою для економічного роз�
витку для будь�якої галузі. Інноваційна діяльність
може бути присутня у будь�якій галузі, або бути ок�
ремою складовою у структурі економіки.

Звернемо увагу на показники інноваційності у
структурі галузей економіки (рис. 1).

Секторальна структура національної економіки за
видами економічної діяльності є узагальненою харак�
теристикою якісного рівня розвитку економічної си�
стеми в цілому. В Україні, незважаючи на високі тем�
пи зростання випуску в основних видах економічної
діяльності впродовж 2001—2011 рр., відбувалося фор�
мування досить уразливої структури економіки зі
значними галузевими диспропорціями та суттєвою за�
лежністю від попиту на зовнішніх ринках. Динаміка
структури української економіки не відповідає за�
гальним закономірностям структурних зрушень, що
відбуваються в розвинених економіках світу на сучас�
ному етапі й полягають у зростанні частки високотех�
нологічних виробництв обробної промисловості, те�

лекомунікаційних, фінансових і бізнесових послуг, а
також соціально орієнтованих видів економічної
діяльності, випереджальному розвитку наукоємних,
високотехнологічних галузей. Натомість в Україні
сформувалася неефективна структура економіки з ви�
сокою ресурсо� та енергоємністю виробництва, над�
мірним екстенсивним розвитком добувної промисло�
вості, відсталістю агропромислового сектора, низь�
ким рівнем інноваційного виробництва, відставанням
розвитку інфраструктури, відірваністю фінансового
сектора від реальної економіки, неефективним фун�
кціонуванням секторів, що забезпечують соціальний
розвиток [9, c. 50].

У більшості провідних країн світу інновації є од�
ним з основних чинників, що впливають на струк�
турні перетворення в економіці, дозволяють сфор�
мувати нову якість економічної системи і забезпе�
чити конкурентоспроможність економіки. Проте в
Україні інноваційний розвиток не став однією з го�
ловних характеристик зростання національної еко�
номіки. Внесок високих технологій у вітчизняний
економічний розвиток складає лише 0,7 % [8, c. 28].
Тільки 6,5% загального обсягу реалізованої промис�
лової продукції українських виробників мають оз�
наки інновацій, у той час як в ЄС цей показник дося�
гає 60%, Японії — 67%, США — 78%.

Сучасні тенденції розвитку національної еконо�
міки України не відповідають постіндустріальному
напряму глобальних перетворень. Так, інноваційний
розвиток в Україні має ряд недоліків:

— відсутність чіткої концепції інноваційних на�
ціональних пріоритетів, цілеспрямованого, послідов�
ного й системного управління інноваційними проце�
сами з боку держави, а також незадовільне інститу�
ціональне забезпеченням інноваційних перетворень,
нестабільність й суперечливість нормативно�право�
вої бази інноваційної діяльності;

— низький міжнародний конкурентний рівень
вітчизняних розробок, які класифікуються як інно�
вації;

— недостатнє використання інноваційного по�
тенціалу української науки і освіти (аналіз свідчить,
що незважаючи на зростання обсягу виконаних нау�
кових і науково�технічних робіт, їх частка в ВВП по�
стійно скорочується);

Рис. 1. Частка інноваційної продукції у структурі виробництва галузей промисловості України
в 2003—2010 рр., % [9, c. 47]
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— незадовільне фінансування наукової й науко�
во�технічної діяльності;

— низька інноваційна активність вітчизняного
бізнесу, що спричинене відсутністю державного сти�
мулювання та неузгодженістю у податковому регу�
лювання. Так, частка підприємств, що займаються
інноваційною діяльністю, складає: у Латвії (24,3 %),
Польщі (27,9 %), Угорщині (28,9 %), Литві (30,3 %),
Болгарії (30,8 %), а в Україні майже вдвічі менше [10];

— висока частка тіньового сектора (від 20% до
60%, залежно від економічної діяльності) та ко�
рупційні явища.

Як наслідок, кризові явища світової та вітчизня�
ної економік не могли не позначитися на стані інве�
стиційних та інноваційних процесів, які сформува�
лися під дією таких чинників:

— значне падіння обсягів виробництва, спричине�
не звуженням зовнішнього та внутрішнього попиту та
погіршення очікувань суб'єктів господарювання щодо
найближчих перспектив економічного зростання;

— погіршення умов кредитування, особливо дов�
гострокового, що ускладнило реалізацію проектів у
галузях з високою часткою позичкових ресурсів, пе�
редусім у будівництві, машинобудуванні, металургії,
інноваціях;

— скорочення державних інвестицій унаслідок
перерозподілу фінансових ресурсів на поточні вит�
рати [3, c. 17];

— нестійка динаміка витрат, які здійснюють пе�
реважно одні й ті самі підприємства за рахунок влас�
них коштів;

— різні показники ефективності, так найвищий у
машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промис�
ловості;

— різке збільшення імпорту та обслуговування
боргових зобов'язань в іноземній валюті внаслідок
знецінення гривні.

Серед позитивних ознак інноваційної сфери мож�
на відзначити: високий освітній рівень працездатного
населення; розвинену мережу наукових установ, що в
ряді галузей мають наукові доробки світового рівня та
наявність великих і водночас поряд розташованих за�
пасів різноманітних природних ресурсів. Проте, Украї�
на має низькі позиції у світових рейтингах за показни�
ками ефективності інноваційного розвитку та посіда�
ла 63 позицію серед 139 країн світу у 2010 р. [11].

Галузева структура реалізованої інноваційної
продукції є нестійкою і часто зазнає негативних змін
у напрямі погіршення її технологічного складника.
Для відтворення вітчизняної промисловості на інно�
ваційній основі цього недостатньо, оскільки майже
дві третини інноваційної продукції в економіці Ук�
раїни створюють виробництва третього і четвертого
технологічних укладів.

Аналіз теоретичних розробок та емпіричних дос�
ліджень інноваційних процесів у структурі націо�
нальної економіки свідчить про необхідність прове�
дення певних заходів:

— урегулювання нормативно�правової бази, по�
даткового законодавства у сфері інноваційної діяль�
ності та формування в Україні основ інноваційної
моделі розвитку економіки;

— розвиток інститутів захисту прав інтелекту�
альної власності;

— стимулювання інноваційної діяльності, що по�
требує поетапного змінення переважно сировинно�
експортної структури економіки;

— переорієнтації інвестиційних потоків на інно�
ваційну сферу, впровадження високих технологій та
збільшення державного фінансування у структурі
інвестування інноваційної діяльності;

— проведення реструктуризації економіки для
підвищення інноваційного потенціалу на міжнарод�
них ринках;

— детінізацію економіки та державне регулюван�
ня вливання тіньового капіталу як у середині краї�
ни, так з�за закордону.

Результативність реформ, пов'язаних зі струк�
турними перетвореннями, значною мірою обумов�
люється можливістю забезпечення їх відповідними
інвестиційними ресурсами. Доведено, що конкурен�
тоспроможність економіки на макрорівні пов'язана
із тривалістю циклу відтворення основних виробни�
чих фондів і, відповідно, робочих місць, продуктив�
них сил суспільства та визначається загальногоспо�
дарською ефективністю капіталовкладень [1, c. 17].

ВИСНОВОК
Розвиток інноваційної діяльності є ключовим фак�

тором, який забезпечує економічне зростання. Зростан�
ня мало залежить від стану внутрішньої економіки, а
прогрес у науці й техніці — від економічної політики.
Для забезпечення сталого економічного розвитку про�
гресивні структурні зрушення повинні мати системний
характер і втілюватися в цілісній інноваційній політиці,
пов'язаній з дієвим державним стимулюванням струк�
турної перебудови національного господарського ком�
плексу з урахуванням всесвітніх тенденцій науково�тех�
нічного розвитку, оптимального співвідношення пол�
ітичних, економічних, інституціональних, соціально�
психологічних і культурних чинників інноваційної ди�
наміки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сучасному етапі досить інтенсивного розвитку

світових економічної, еко�технологічної, суспільної,
геополітичної систем та їх сукупності у взаємодіях, за�
хист безпеки життєдіяльності суспільства та кожної
людини окремо є одним з ключових завдань системи
інституційних відносин у сфері державного управлін�
ня. Поряд з державними інституціями над питаннями
збереження та відновлення безпекового простору та�
кож працюють організаційні структури громадянсько�
го суспільства — недержавні фонди та організації, гро�
мадські об'єднання тощо. Органічно співіснуючи, ці дві
різні за ознакою способи управління та методи здійс�
нення впливу структури намагаються вирішити таку спе�
цифічну проблематику, як захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій.
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Специфіка цієї проблематики для структури
інституцій державного управління визначена, перш за
все, складністю управлінського прогнозування пове�
дінки середовища, в якому функціонують суб'єкти та
об'єкти — адже непередбачуваність більшої частини
подій цього середовища є по суті його нормою. Та�
ким чином, єдиним дієвим управлінським інструмен�
том (або навіть типом державно�управлінського впли�
ву) є ефективне запобігання таким подіям. І основна
сучасна наукова думка у цій сфері функціонує саме у
такому руслі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз ос танні х досліджень і  пуб лікацій
свідчить про досить широкий спектр розглянутих
питань, так чи інакше пов'язаних з організацією
державного управління у сфері захисту населення
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і територій від надзвичайних ситуацій. Він просте�
жується, зокрема, в роботах вітчизняних і зарубі�
жних вчених, таких як: Гвишиані Д.М., Качинський
А.Б., Доманський В.А., Садковий В. П., Ушаков Л.В.,
Коротинський П.А., Осипенко С.І., В.М. та інших
авторів.

Проте, дозволю собі навести власне спостере�
ження, що майже всі ці роботи мають в основному
практичну направленість, їх автори керуються чин�
ними нормативними актами, трактують, критично ос�
мислюють їх позиції. В них майже не розглядаються
суто теоретичні засади функціонування системи за�
хисту від надзвичайних ситуацій та комплексу її ме�
ханізмів.

Значне місце в дослідженні загальної теорії та
практики державного управління системою захисту
територій та населення від надзвичайних ситуацій
неупереджено також відводжу працям Берлач А.М.,
Волошина С. М., КлименкоН.Г., Комарницького
В.М., Приходька Р.В., Сіліної А.А., Соболя О.М.,
Труш О.О. та інших співвітчизників.

Проте дослідження згаданих вище авторів про�
тікали лише в окремих ракурсах державно�управлі�
нської діяльності, зазначені праці здебільшого при�
свячувалися практичному аналізу функціонування
організаційно�правового інституту захисту від над�
звичайних ситуацій. Його ж глибинна теоретична ос�
нова (як, до речі, і в більшості наукових досліджень
практико�прикладного спрямування) залишалася
поза увагою як сама по собі зрозуміла позиція.
Отже, як і будь�якій сфері наукового пошуку, акту�
альність предмету якого посилюється з плином часу,
не всі питання достатньо висвітлені та далеко не на
всі з них знайдена однозначна відповідь.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розвитку та актуалізації

сучасних теоретичних підходів до розуміння систе�
ми державного управління у сфері захисту населен�
ня і територій від надзвичайних ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На моє переконання, сучасне трактування поло�

жень управлінської науки дозволяє висловити попе�
редню тезу про те, що організуючий вплив на пред�
мет управління здійснюється безпосередньо через
об'єктивну взаємовідповідність обсягів потреби об�
'єкта та спроможності суб'єкта в такому впливі. Цю
відповідність забезпечують дуалістичні основи бут�
тя суб'єкту та об'єкту управління в даних обстави�
нах простору та часу.

Отож, діалектична єдність необхідніх та дос�
татніх меж потреби та можливостей управлінського
впливу створюють беззаперечну теоретичну основу
існування системи захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій. Повертаючись до проблема�
тики середовища функціонування предмету управл�
іння, слід зазначити, що його основною характерис�
тикою є природний і техногенний ризик. Ступінь
його інтенсивності, а отже, і набір властивостей се�
редовища залежить від трьох основних чинників:
вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій, їх
масштабів і спроможності до захисту від них самих
та від їх наслідків.

Таким чином, комплексним засобом зниження
інтенсивності ризиків є дієва система запобігання
широкого функціонального спектру дії. Іншими сло�
вами, ефективність системи захисту від надзвичай�
них ситуацій залежить від переліку та потужності си�
туацій, за якими існує інституційна та організаційна
спроможність запобігання ще до моменту їх виник�
нення. Беззаперечно, об'єктивний характер перебігу
подій середовища управління не дає мені підстав
стверджувати, що така ефективність може хоча б те�

оретично досягти 100% випадків. Адже існують об�
ставини та ситуації так званої "непереборної сили",
запобігти яким не представляється можливим засо�
бами сучасних людських та виробничих можливос�
тей. Жодна з найрозвиненіших держав світу не візьме
на себе відповідальності стверджувати, що її систе�
ма захисту населення та територій від надзвичайних
ситуацій повністю ефективна.

Нині ми можемо лише говорити про моніторинг,
аналіз та оцінку фактичного рівня такої ефектив�
ності за попередній період; на основі методів мате�
матичного моделювання, або за допомогою штуч�
ного інтелекту ми можемо здійснювати спроби по�
передження ситуацій або врахування минулих по�
хибок. Але специфічна проблематика об'єктивного
існування непрогнозованих сукупних ризиків та
особливості роботи в умовах надзвичайних ситуацій
з плином часу породжують все більшу кількість зав�
дань фундаментального характеру. І, в першу чер�
гу, це завдання стосується створення ефективної
системи планування і оперативного управління ком�
плексами заходів щодо попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій. Існуюча тенденція до зрос�
тання їх масштабів примушує своєчасно і обгрун�
товано виробляти потужну теоретико�методологі�
чну систему запобігання інтенсифікації характери�
стик ризику середовища управління. На практиці
вона повинна створити можливість диференціації
превентивних заходів та контрзаходів з одночасною
можливістю адаптації кожного елементу до зміню�
ваного характеру та умов перебігу ситуації. Зокре�
ма, особливості організації управління, загальний
порядок дій органів управління при загрозі та ви�
никненні  надзвичайних ситуацій розглянуті  в
спільній праці Антонця В.М., Болотських М.В., Мар�
ченка Г.Б., Коротинського П.А., Негрієнко С.В. "За�
хист населення і територій від надзвичайних ситу�
ацій. Організація управління у надзвичайних ситу�
аціях" [1].

Вивчення теоретичних аспектів щодо таких мож�
ливостей напряму пов'язане з застосуванням мето�
ду системного підходу. Цей метод дає можливість
створити об'єктивний теоретичний базис досліджен�
ня. Його перспектива охоплює шлях від необхідності
існування самої системи захисту до конкретних
форм функціонування цієї системи, її підсистем, ла�
нок та окремих індивідів на різних етапах розвитку
середовища управління системою. Саме з цих по�
зицій забезпечується подальший практико�приклад�
ний аналіз можливості здійснення державного уп�
равління системою захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій.

Отож, звертаючись до теоретичного бачення
місця сучасної системи захисту населення та тери�
торій від надзвичайних ситуацій, зазначу, що вона є
складовою частиною соціальної системи держави. В
Україні, на відміну від практик більшості європейсь�
ких країн, досліджувана мною система згідно зако�
нодавства одночасно з її беззаперечною соціальною
природою залишається під егідою силових структур.
Вона включає дві основні підсистеми: сили захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, що
безпосередньо виконують функціонал системи, і
діяльність органів, що здійснюють управління цим
функціоналом. Виходячи з цього, система виступає,
з одного боку, як підсистема цілісної системи сусп�
ільства, а з другого — як окрема система з переліком
підсистем, ланок та індивідів.

І, відповідно, вона є системою з притаманними її
механізмам способами і засобами впливу на мож�
ливість виникнення надзвичайних ситуацій, власне на
самі ситуації та на наслідки від їх настання з тим, щоб
забезпечити найбільшу ефективність захисту. Відтак,
безпосередніми (тактичними) цілями її є:
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— запобігання (що здійснюється засобами про�
гнозування та засобами превентивної функціональ�
ної діяльності) надзвичайних ситуацій — основна
тактична ціль;

— реагування (що здійснюється засобами спе�
цифічної функціональної діяльності в разі настання
ситуації) — оперативна тактична ціль;

— багатовекторна ліквідація (що здійснюється
обома вищезазначеними типами засобів) — ситуатив�
на тактична ціль.

Говорячи про групування функціоналу системи,
він повинен поєднати в собі три групи:

— функції ефективного контролю (запобігання
та ліквідація) техногенної безпеки;

— функції ефективного контролю (запобігання
та ліквідація) природної безпеки;

— функції оперативного реагування на над�
звичайні ситуації (в разі їх настання та протікан�
ня).

Неодмінною умовою цілеспрямованого управлі�
нського впливу на всі елементи повинна бути пост�
ійна наявність двостороннього суб'єкт�об'єктного
зв'язку, що теоретично є можливим лише за наяв�
ності стійкої управлінської системи. До речі, у цьо�
му зв'язку найбільш стійкими я вважаю управлінські
системи ієрархічного типу з можливістю оператиив�
ної взаємозаміни функцій управління. Я б назвав ці
системи "ієрархічними компенсативного типу". Тоб�
то, при обов'язковій наявності чіткої вертикальної
підпорядкованості в системі, визначена підсистема
у випадку втрати функцій підсистемою вищого рівня
спроможна взяти на себе управління підпорядкова�
ними підсистемами, тобто повноцінно замінити її.
Навіть окрема ланка або індивід системи повинні
містити в собі потенціал управління всією системою
у разі необхідності. Обов'язковою умовою високої
ефективності ієрархічної системи компенсативного
типу є високий рівень управлінських знань, підготов�
ки, володіння ситуацією та оснащеності підсистем,
ланок та індивідів, аби в будь�який момент замінити
(компенсувати) собою підсистему, ланку чи індиві�
да, що втратив спроможність управляти ситуацією.
Особливе значення в таких системах повинні посіда�
ти множини прямих та альтернативних засобів ко�
мунікації, потреба у яких значно вища ніж за інших
систем.

Слід також зазначити, що при розробці ефектив�
ної організаційної структури ієрархічної системи
компенсативного типу у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, до факторів ви�
бору необхідно віднести:

— чітке визначення принципів підпорядкування;
— однозначне визначення первинних та наступ�

них (у разі втрати функцій первинними) центрів
прийняття рішень;

— раціональний розподіл компетенції по гори�
зонталі та повноважень по вертикалі;

— вилучення зайвих підсистем, ланок та індивідів
підпорядкування з урахуванням норм безпосереднь�
ого підпорядкування;

— встановлення чітких взаємозв'язків між цент�
рами прийняття рішень на будь�якому етапі здійс�
нення (втрати або набуття) функціоналу;

— встановлення чіткого переліку прямих та аль�
тернативних засобів комунікації між елементами си�
стеми, побудова алгоритмів взаємозамінюваності
цих засобів.

При цьому кожна підсистема, ланка чи індивід в
організаційній структурі має забезпечувати суто так�
тичні питання:

— конкретний внесок у досягнення цілей систе�
ми згідно з поділом функцій;

— повноту відповідальності за виконання постав�
лених завдань;

— комплексність виконання всіх функцій згідно
із цими завданнями;

— відповідність ресурсного забезпечення рівню
завдань, що вирішуються.

Потрібно також враховувати, що успіх побудо�
ви ефективної ієрархічної системи компенсативно�
го типу залежить від розміщення і взаємодії її еле�
ментів, вертикальних та горизонтальних структур,
форма яких формується під впливом зовнішніх та
внутрішніх факторів. Знання та передбачення цих
факторів є запорукою такої ефективності. І тут, як
бачимо, питання переходять із площини тактичних
у площину стратегій, саме їх розумна побудова та
вдала реалізація і визначає кінцевий результат сту�
пеню виконання цілей системи в цілому.

Задля повноти теоретичного дослідження вітчиз�
няної системи захисту населення і територій від над�
звичайних ситуацій необхідно провести її ретроспек�
тивний аналіз. Теоретичне опрацювання робіт вже
згаданих у цій статті та деяких інших авторів (Ал�
тунін А.Т. [2], Зайцев А.П., Коржавін А.В., Корнєєв
А.І. [3], Федоров Л.М., Горохов В.А., Мельник А.С.
[4], Демиденко Г.П., Кузьменко Є.П., Орлов П.П. [5],
Сердюков І.П. [6]) свідчить, що колишня відповідна
система захисту населення та територій, яка існува�
ла як в Українській РСР, так і загалом в Радянсько�
му Союзі, мала достатньо повний перелік функцій.
Тоді система носила загальновживану назву "Грома�
дянська оборона" (з рос. "гражданская оборона"). До
речі, деякі сучасні автори ототожнюють цей термін
з терміном "Цивільна оборона" [7, с. 69; 8, с. 22]. На
мій погляд, це не зовсім вірно, оскільки орфографічні
словники тих часів прикметник "цивільна" (з рос.
"штатская") відносили лише до окремої особи, лю�
дини, або до її характеристик: "цивільна особа", "лю�
дина в цивільному одязі" тощо [9, с. 49]. І якщо в су�
часному мовотворенні термін "Цивільна оборона"
існує асолютно звично, то говорячи про радянський
період було б більш правильно вживати термін "гро�
мадянська оборона". Так чи інакше, на основі рет�
роспективно�історичного аналізу саме систему гро�
мадянської оборони СРСР я можу вважати історич�
ним першоджерелом створення теоретичних підва�
лин сучасної вітчизняної системи захисту населен�
ня і територій від надзвичайних ситуацій.

Повертаючись до історичного аналізу функцій та
повноважень предмету мого дослідження, така знач�
на їх повнота у радянський період була зумовлена
історичними та політичними чинниками існування
СРСР на політичній арені, а також значними геопо�
літичними амбіціями тодішньої держави. Безпереч�
но, їх існування складалося об'єктивно і визначало�
ся законами та характеристиками суспільно�політич�
ної формації, створеної адміністративно�командною
формою державного управління. Таким чином, маю
ще одну нагоду підкреслити теоретичну синтезію про
те, що основним внутрішнім чинником характерис�
тик будь�якої системи управління є не що інше, як
форма державного управління.

Отож, основна ідея згаданих авторів визначена
вимогами того часу на тлі тодішньої політичної об�
становки, яка складалася в світі. Вона зводилась до
того, що громадянська оборона у період з кінця 50�
х до кінця 80�х років ХХ ст. була системою загаль�
нодержавних оборонних заходів, що здійснювались
з метою захисту населення від ядерної зброї та інших
засобів ураження, створення умов, які забезпечува�
ли надійність роботи об'єктів народного господар�
ства в умовах нападу з повітря, проведення рятуваль�
них робіт і надання допомоги постраждалим, а та�
кож проведення аварійно�відновлювальних робіт в
осередках ураження [6, с. 23]. І на той час це було
цілком вірно, однак в подальшому (90�роки ХХ ст.
— початок ХХІ ст.) — попри виклики часу, зміну сус�
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пільно�політичної формації та векторів загроз, тра�
диційна орієнтація вітчизняної системи захисту на�
селення і територій від надзвичайних ситуацій в ос�
новному на завдання воєнного характеру об'єктив�
но спричинила однобічний її розвиток.

При цьому сьогодні серед існуючих небезпек для
України найбільш значна питома вага належить при�
родним і техногенним. Вони носять все більш комп�
лексний, взаємопов'язаний характер, стають джере�
лом надзвичайних ситуацій у різних сферах життєд�
іяльності суспільства. Все частіше виникають надзви�
чайні ситуації специфічного характеру, до яких мож�
на віднести катастрофічні паводки у Закарпатській
області та в західних областях України, катастрофу
літака Су�27 у м. Львові, аварії на шахтах, захворю�
вання птиці високопатогенним грипом H5N1 на те�
риторії АР Крим, щорічну епідемію захворюваність
на грип практично по всій країні, вибухи на складах
боєприпасів у м. Артемівську Донецької області, с.
Новобогданівці Запоріжської області, ст. Лозовій
Харківської області, паралізуючі життя в регіонах
снігопади, паводки, засухи тощо.

До перерахованих небезпек слід додати загрози,
пов'язані зі зберіганням, переробкою та перевезен�
ням небезпечних хімічних речовин і непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин, фун�
кціонуванням атомних реакторів, а також гідроелек�
тростанцій Дніпровського і Дністровського каскадів,
мокрою консервацією шахт Донбасу, активізацією
підтоплення земель грунтовими водами та зсувними
процесами.

Значний вплив на природне середовище й суспільні
процеси в Україні має Чорнобильська катастрофа. Вже
двадцять сім років її негативні соціально�екологічні на�
слідки залишаються остаточно не подоланими, суттєво
впливаючи на здоров'я не лише постраждалих осіб, а й
на увесь генотип українського народу. Посилення ак�
туальності досліджень та адаптації теоретичних підва�
лин функціонування сучасної системи захисту від над�
звичайних ситуацій до умов сьогодення обумовлюєть�
ся також зростанням економічних і соціальних втрат від
їх настання, що суттєво гальмує темпи економічного
зростання, якості життя та веде до зниження рівня на�
ціональної безпеки.

Таким чином, в Україні на нинішньому етапі не�
обхідна розробка основоположних діалектичних, те�
оретичних і методологічних положень, що стануть
дійсно науковою основою практичних рекомендацій
зі створення ефективної системи захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Специфіка функціонування системи державного
управління у сфері захисту населення та територій
від надзвичайних ситуацій визначена складністю
прогнозування середовища, в якому функціонують
суб'єкти та об'єкти управління. Діалектична єдність
необхідніх та достатніх меж потреби та можливос�
тей управлінського впливу створюють беззаперечну
теоретичну основу існування системи захисту насе�
лення і територій від надзвичайних ситуацій.

Ефективність системи залежить від переліку та
потужності ситуацій, за якими існує інституційна та
організаційна спроможність запобігання ще до мо�
менту їх виникнення. Існуюча тенденція до зростан�
ня їх масштабів примушує своєчасно і обгрунтовано
виробляти потужну теоретико�методологічну систе�
му запобігання інтенсифікації характеристик ризи�
ку середовища управління. Вона повинна створити
можливість диференціації превентивних заходів та
контрзаходів з одночасною можливістю адаптації
кожного елементу до змінюваного характеру та умов
перебігу ситуації.

Сучасна система захисту населення та тери�
торій від надзвичайних ситуацій є складовою час�
тиною соціальної системи держави та включає дві
основні підсистеми: сили захисту населення і те�
риторій від надзвичайних ситуацій, що безпосеред�
ньо виконують функціонал системи, і діяльність
органів, що здійснюють управління цим функціо�
налом. Виходячи з цього, система виступає, з од�
ного боку, як підсистема суспільства, а з другого
— як типова самостійна система з переліком підси�
стем, ланок та індивідів. Її тактичними цілями є:
диференційоване запобігання, оперативне реагу�
вання та багатовекторна ліквідація надзвичайних
ситуацій.

З точки зору можливостей реалізації цих цілей
найбільш придатними є управлінські системи ієрар�
хічного типу з можливістю оперативної взаємозамі�
ни функцій управління. У тексті статті мною обгрун�
товано новий тип — ієрархічні системи компенсатив�
ного типу.

Історичним першоджерелом сучасної вітчизня�
ної системи захисту населення і територій від над�
звичайних була система громадянської оборони
СРСР. У спадок від неї традиційна орієнтація сучас�
ної вітчизняної системи досить довгий час мала од�
нобічний розвиток. При цьому сьогодні серед існу�
ючих небезпек для України найбільш значна питома
вага належить природним і техногенним ситуаціям.
Напрями подальших наукових досліджень пов'язані
саме з їх впливами, а також з пошуком шляхів міні�
мізації останніх.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі соціально�політичного та еконо�

мічного розвитку України особлива роль належить роз�
робці ефективних підходів до практики запровадження
стратегічного управління у всіх сферах суспільного жит�
тя. Такий новітній контекст до організації діяльності
органів державної влади сприятиме розширенню її фун�
кціональних параметрів та ефективності реалізації покла�
дених на неї повноважень, що тим самим виступатиме
гарантом стабілізаційного розвитку держави та запору�
кою оптимізації її системи управління загалом.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Стратегічні пріоритети у діяльності органів державної

влади України являють одну з найменш досліджених пред�
метних сфер у межах науки державного управління, що тим
самим увиразнює потребу її методологічного та практико�
прикладного розроблення. Виходячи із цього, постає склад�
не завдання — розробити нову методологію вивчення про�
блем запровадження стратегічних пріоритетів та технологій
їх запровадження у діяльності органів державної влади,
спираючись на теоретико�практичний арсенал державно�
управлінської науки. Це, у свою чергу, висуває завдання роз�
робки сучасних оптимізаційних принципів, технократичних
правил та процедур реалізації стратегічного управління в
органах державної влади. Такий контекст постановки даної
проблематики має на меті побудувати нову модель держав�
ного управління, яка б дозволяла апробувати його резуль�
тативність на рівні тактичної діяльності інституційних
структур органів державної влади.

З огляду на те, що першочерговим завданням для
більшості вітчизняних вчених та практиків є розробка
оптимізаційних практико�прикладних методик реалі�
зації стратегічної діяльності у системі державного уп�
равління постає питання запровадження стратегічного
підходу, який би слугував тактичною альтернативою
оптимізації організаційних та структурних змін у сис�
темі державного управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільшого розроблення проблема стратегічного

управління набула в межах зарубіжної науки у працях
таких вчених, як: І. Ансофф, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томп�
сон, Л.Дж. Коен, Дж. Робертсон, Н. Ратічері, В.К. Ра�
хуа, М. Ріттер, А. Такарані, Ч. Тіллі, Х. Аренд, Ш. Ар�
стайн, Л. Бйорланд та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є здійснення концептуального

аналізу стратегічних пріоритетів розвитку державного
управління. Досягнення даної мети обумовлює вирішен�
ня відповідних завдань, а саме ідентифікувати переду�
мови виникнення проблем державного управління, оха�
рактеризувати оптимізаційну технологію забезпечення
функціонування системи державного управління, виз�
начити основні критерії ефективності стратегічних пріо�
ритетів розвитку державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку та функціонування вітчиз�
няної системи державного управління важлива роль нале�
жить сучасним методикам та технологіям розроблення
стратегічних пріоритетів як механізмів оптимізації діяль�
ності органів державної влади. Доцільність розробки даної
проблематики обумовлена сучасними умовами динамічно�
го розвитку сучасного світу, який вимагає від органів дер�
жавної влади ефективної та мобільної діяльності, яка б но�
сила стратегічну спрямованість та гарантувала сталість у
реалізації їх функціональних повноважень. Це свідчить про
те, що стратегічні пріоритети є важливим функціональним
ресурсом оптимізації діяльності органів державної влади,
який би мав спростити складні структури управління та
взаємодії між рівнями владної вертикалі у такий спосіб, аби
діяльність органів державної влади носила внутрішньо�
збалансований характер між стратегічними та тактичними
засадами управління. Відтак, саме стратегічні пріоритети у
діяльності органів державної влади забезпечують розроб�
ку та запровадження новітньої технології оптимізації їх
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функціонування, що тим самим, дозволить ефективно роз�
в'язувати тактичні завдання та успішно вирішувати
конфліктні ситуації.

Для пострадянської управлінської науки характер�
ним є дослідження практичних розробок та окремих
методологічних підходів до розроблення відповідних
стратегічних пріоритетів розвитку системи державного
управління що супроводжується створенням стратегій,
стратегічних планів, програм, проектів [1, с. 65]. На нашу
думку, розробка стратегічних пріоритетів, ще не може
гарантувати ефективність функціонування діяльності
органів державної влади. Це обумовлено тим, що
більшість сучасних підходів до модернізації та реформу�
вання систем державного управління на пострадянсько�
му просторі не враховують зміст результатів стратегіч�
них розробок, а відтак гарантувати ефективність стра�
тегічного управління практично стає не можливим.

Досліджуючи дану проблематику, доцільно зверну�
ти особливу увагу на основні критерії розроблення стра�
тегічних пріоритетів розвитку системи державного уп�
равління. Виходячи із цього, вони мають сприяти:

— оптимізації функціонального потенціалу струк�
турних підрозділів органів державної влади;

— створенню потужного тактичного ресурсного за�
безпечення процесу прийняття державно�управлінсь�
ких рішень;

— оптимізації системи делегування повноважень у
межах відповідних державно�управлінських структур;

— результативності цілей та задач, що відкривало б
нові горизонти для функціонування структурних
підрозділів державно�управлінських структур;

— покращенню показників ефективності формуван�
ня перспективних напрямів діяльності органів держав�
ної влади.

 Відтак, йдеться про стратегічне управління у діяльності
органів державної влади, яке має забезпечити автоматизо�
ване реагування на зовнішні зміни та організацію відповід�
ного процесу прийняття державно�управлінських рішень.
На думку Дж. Чайлда, "стратегічні пріоритети у діяльності
органів державної влади мають виступати у ролі своєрід�
ної наукоємної технології конструювання організаційної
структури, здатної забезпечити саморозвиток, високо�
мобільність та гнучкість системи, яка б самостійно усувала
проблеми, які виникають у процесі державно�управлінсь�
кої діяльності" [2, с. 311]. У межах цієї дослідницької кон�
цепції стратегічні пріоритети розглядаються як внутрішній
механізм управління та оптимізаційного функціонування
системи органів державної влади, який має знайти своє за�
стосування у сучасній державно�управлінській практиці. У
цьому плані одним із важливих проблемних питань, що по�
требує свого розв'язання є розуміння стратегічних пріори�
тетів як важливого оптимізаційного інструментарію розвит�
ку та функціонування системи органів державної влади.

У даному відношенні йдеться про стратегічне управлін�
ня у діяльності органів державної влади, яке являє собою
чітко структуровану діяльність суб'єктів державного управ�
ління, спрямовану на досягнення чітко визначених цілей. У
даному контексті стратегічне управління у діяльності
органів державної влади відіграє універсальну роль, забез�
печуючи ефективність, оптимальність та раціональність
адміністрування на всіх рівнях владного функціонування.
Стратегічне управління обумовлює запровадження методів
стратегування. Під ним варто розуміти відповідні засоби
розробки та реалізації взаємопов'язаних стратегій, які за�
безпечують розвиток інституційного та структурно�функ�
ціонального потенціалу системи державного управління.
Виходячи із цього, стратегічне управління у діяльності
органів державної влади має забезпечити формування пер�
спективних напрямів розвитку держави. У такому контексті
методологія стратегічного управління забезпечує розроб�
лення нових прийомів організаційної діяльності у такий
спосіб, аби вони максимальною мірою були адаптивними
до умов суспільного розвитку. Це свідчить про те, що фун�
кціональною метою стратегічного управління у діяльності

органів державної влади має стати орієнтація технології
управління на довгострокову перспективу розвитку. Відпо�
відно до цього, однією із методологічних вимог запровад�
ження стратегічних пріоритетів розвитку державного уп�
равління є гнучкість керівників стратегічного рівня до зап�
ровадження новацій. Саме останнє і виступає своєрідним
критерієм ефективності запровадження стратегічного уп�
равління у діяльності органів державної влади.

Аналізуючи основні фактори, які увиразнюють
доцільність запровадження стратегічних пріоритетів у
діяльності органів державної влади, слід вказати на те, що
досить часто вибір конкретної стратегії не враховує чисель�
них факторів, які обумовлюють потребу її запровадження.
Це, безумовно, занижує показники їх ефективності та вка�
зує на доцільність чіткого врахування таких критеріїв. До
них, зокрема, варто віднести саме такі, які впливають не
лише на стратегію діяльності органу державної влади, але і
ті, які зокрема визначають закономірності функціонуван�
ня системи державного управління та держави загалом. До
таких факторів варто віднести: ідеологічні, економічні, пол�
ітичні, правові, науково�технічні (технологічні) соціальні,
культурні, геополітичні, які безпосередньо впливають на
перспективний розвиток та функціонування інституційних
структур органів державної влади.

Відтак, наведені вище положення свідчать про те, що
стратегічні пріоритети у діяльності органів державної вла�
ди є не лише методологічною, але і функціональною скла�
довою. Це підтверджується тим, що, в першу чергу, вони
мають бути спрямованими на те, аби гарантувати ефек�
тивність та результативність діяльності органів держав�
ної влади, а головне — її індикативність інтересам та по�
требам громадськості. У даному відношенні стратегічні
пріоритети покликані відповісти на три основні питання:
у якому стані перебуває державно�управлінська структу�
ра (чи здатна вона до модернізаційної діяльності як умови
перспективного розвитку); якими є перспективи розвит�
ку державно�управлінської структури (наскільки вона є
адаптивною до потреб та інтересів громадськості та влас�
не організаційних потреб); які перспективні методи та за�
соби організаційної діяльності варто застосовувати, аби
досягнути бажаної організаційної результативності.

Технологічно вирішення цих основних завдань потре�
бує відповідних методологічних та методичних прийомів
запровадження стратегічних пріоритетів. Загалом, необхі�
дною умовою їх запровадження у діяльності органів дер�
жавної влади є орієнтація системи державного управління
на перспективний розвиток, оскільки саме воно дозволяє
чітко визначити перспективні цілі розвитку та розробити
відповідний інструментарій по їх досягненню. З огляду на
це, стратегічне управління являє собою достатньо гнучку
технологію організації та здійснення державно�управлінсь�
кої діяльності, оскільки у процесі розробки та реалізації
відповідної стратегії можуть відбуватись певні корективи.
Це безпосередньо стосується як коригування напрямів пер�
спективного розвитку, так і технологічних прийомів діяль�
ності державно�управлінського персоналу щодо забезпе�
чення результативності методик стратегічного управління.

Саме методологічні та методичні прийоми стратегіч�
ного управління, певним чином, вказують на його функ�
ціональну роль у діяльності органів державної влади. Це,
тим самим, доводить, що саме стратегічні пріоритети є не�
обхідною оптимізаційною умовою формування та реалі�
зації діяльності органів державної влади. Саме таке його
функціональне призначення і визначає оптимізаційну роль
стратегічних пріоритетів у діяльності органів державної
влади. Більше того, на думку Р. Моклера, функціональна
сутність стратегічних пріоритетів, яка і визначає таку його
оптимізаційну роль, спрямована на здійснення "безперер�
вного контролю та оцінки організаційних змін у діяльності
органів державної влади з метою забезпечення стабіль�
ності системи державного управління загалом та ефектив�
ного функціонування основних сфер суспільства" [3].

Виходячи із цього, доцільно визначити основні кри�
терії запровадження стратегічних пріоритетів розвитку
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державного управління. До них, на нашу думку, доціль�
но віднести критерії ефективності стратегічних пріори�
тетів у діяльності органів державної влади, що має відпо�
відати сучасним умовам суспільного розвитку. Така ефек�
тивність визначається здатністю органів державної вла�
ди досягнути відповідного рівня збалансованості внутр�
ішньої політики відповідно до викликів зовнішньої пол�
ітики. Це свідчить про те, що запровадження технологій
державного управління, у першу чергу, передбачає фор�
мування окремих стратегічних установок, які б слугува�
ли своєрідним стратегічним та тактичним імперативом
діяльності державно�управлінських структур.

Запровадження саме такого підходу до визначення
стратегічних пріоритетів у діяльності органів державної
влади дозволить кардинально змінити соціально�еконо�
мічну та політичну системи держави. Завдяки цьому,
вдається можливим чітко визначити перспективи розвит�
ку та функціонування національних систем державного
управління перехідних суспільств. Однак, на думку рос�
ійського дослідника В.С. Єфремова, при запроваджені
стратегічних пріоритетів "важливо, аби вони не перетво�
рились на штучно створені системи, в межах яких і зав�
дяки яким, люди вступають у різні форми взаємодії, реа�
лізуючи перспективні ініціативи держави" [4, с. 31].

До методологічних прийомів розроблення стратегічних
пріоритетів слід також віднести забезпечення єдності стра�
тегічних планів та програм. У процесі підготовки та прий�
няття державно�управлінських рішень на всіх рівнях управ�
лінської вертикалі має бути досягнуто єдність, аби гаран�
тувати ефективність їх реалізації. Переважно йдеться про
єдність стратегічних планів між різними структурними
підрозділами органів державної влади, досягнути якої стає
можливим лише за умови їх консолідованої діяльності.

До методологічних прийомів запровадження стра�
тегічних пріоритетів у діяльності органів державної вла�
ди, слід також віднести створення організаційних струк�
тур реалізації стратегічних планів та програм. На дум�
ку В.Є. Чіркіна, "стратегічне управління має включати
створення організаційних умов для здійснення страте�
гічних планів та програм шляхом формування сильної
організаційної структури… розроблення системи моти�
вації, вдосконалення структури управління" [5, с. 19].

Наведені вище методологічні прийоми стратегічних
пріоритетів у діяльності органів державної влади визнача�
ють їх методологічну та функціональну роль, а відтак, за�
безпечать цілевідповідність такої діяльності чітко визначе�
ним перспективам розвитку. Це безпосередньо підтверджує
доцільність запровадження стратегічного управління у
діяльності органів державної влади на рівні його інституц�
ійних структур та на рівні розвитку та функціонування си�
стеми державного управління загалом. Остання також по�
винна мати чітку стратегічну регламентацію, оскільки виз�
начає перспективні напрями розвитку держави в цілому.

Розробляючи та запроваджуючи стратегічні пріорите�
ти, органи державної влади мають набути нових якостей
прилаштування до нових соціально�політичних та економ�
ічних умов, набуваючи нових якостей та нарощуючи потен�
ціал розробки та прийняття ефективних ситуативних
рішень. Це забезпечить успішність прийняття ефективних
ситуативних рішень, однак для цього має бути сформовано
декілька різних альтернативних стратегій, в межах яких
мають діяти відповідні структури органів державної влади.
Прикладом таких альтернативних стратегій може бути пор�
тфель стратегічних альтернатив. Створення такого порт�
фелю органами державної влади закономірно є творчим
процесом, оскільки "не існує універсальних рішень страте�
гічних задач, принагідних на будь�який випадок, внаслідок
чого можливі варіанти діяльності також не задані, а тому
формування портфелю альтернативних стратегій в цілому
залежить від рівня знань та досвіду" державних службовців
[6, с. 42]. Загалом наведений вище підхід до розуміння стра�
тегічних пріоритетів свідчить про індивідуально�типологі�
чну здатність окремих структур органів державної влади
розробляти та запроваджувати технології стратегічного

управління. Зміст такої технології традиційно визначаєть�
ся системою цінностей та пріоритетів корпоративної куль�
тури, яка є похідною від центральної ланки до нижньої лан�
ки органів державної влади.

Діяльність органів державної влади в сучасних умо�
вах суспільного розвитку має бути спрямована не лише
на розробку стратегічних альтернатив, але і прийняття
стратегічних рішень, які б чітко відповідали нестандар�
тності державно�управлінської ситуації. Це свідчить про
те, що стратегічні пріоритети розвитку державного уп�
равління мають бути спрямовані на те, аби максималі�
зувати відповідність стратегічних рішень нестандарт�
ності державно�управлінської ситуації, яка досить час�
то має місце у діяльності органів державної влади.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, здійснений нами аналіз стратегічних

пріоритетів розвитку державного управління вказує на їх
методологічну цінність, яка зводиться до забезпечення
оперативного ідентифікування передумов виникнення
проблем, що в альтернативу їм дозволяє розробляти ок�
ремі механізми їх вирішення, саме тому, опанування їх
основними методологічними прийомами дозволяє органам
державної влади сформувати відповідну управлінську ре�
акцію на своєчасність оперативного вирішення організац�
ійних проблем, відповідно до цього доведено, що стратег�
ічне управління є оптимізаційною технологією забезпечен�
ня функціонування системи державного управління.

З'ясовано, що для систем державного управління по�
страдянського простору однією із ключових проблем роз�
робки та реалізації технологій стратегічного управління у
діяльності органів державної влади є не врахування змісту
результатів стратегічних розробок, а тому гарантувати його
ефективність вони практично не в змозі. Визначено основні
критерії ефективності стратегічних пріоритетів розвитку
державного управління (кількість альтернативних стратегій,
на яких базується діяльність органів державної влади; по�
внота та системність розроблення альтернативних стра�
тегій; політична незалежність розробки стратегій діяльності
органів державної влади; відповідність стратегій чітко сфор�
мованим цілям діяльності структурних підрозділів суб'єктів
державного управління), відповідно до чого доведено, що
ефективність органів державної влади визначається здатн�
істю досягнути відповідного рівня збалансованості внутрі�
шньої політики відповідно до викликів зовнішньої політи�
ки, саме тому запровадження технологій стратегічного уп�
равління забезпечує формування окремих стратегічних ус�
тановок, які б слугували своєрідним стратегічним та так�
тичним імперативом діяльності державно�управлінських
структур. Саме цей аспект є одним із перспективних на�
прямів розроблення даної проблематики в межах вітчиз�
няної науки державного управління.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Ефективна податкова система значною мірою є визна�

чальним фактором економічного росту, покращення інвес�
тиційного клімату та зростання добробуту громадян. Важ�
ливою передумовою такої податкової системи є узгоджен�
ня інтересів платників податків та держави, адже обидва
суб'єкти податкових відносин намагаються максимально
задовольнити власні інтереси. Держава прагне мобілізува�
ти якомога більшу суму коштів для виконання свої функцій,
платник податків — зменшити своє податкове навантажен�
ня. Тому пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б
максимально задовольняла інтереси платника і держави, був
і є одним із пріоритетних завдань державної діяльності.

Сучасні умови господарювання, що характеризуються
високим рівнем інтеграційних та глобалізаційних процесів,
підвищенням ступеня відкритості економік різних країн,
підтверджують необхідність функціонування ефективної
податкової системи, яка б характеризувалась високою кон�
курентоспроможністю та сприяла формуванню позитивно�
го іміджу країни у світовому економічному просторі.

Оптимальний рівень податкового навантаження є важ�
ливим чинником для забезпечення відповідної динаміки
ділової активності, розвитку виробництва та економіки в
цілому, а також соціально�політичної стабільності країни.
Для ефективного управління підприємством необхідно не
лише максимізувати прибутки підприємства, а у першу чер�
гу, поліпшити аналіз податків шляхом врахування податко�
вого навантаження підприємства.

У даний час податкове навантаження в Україні визна�
чають з податку на прибуток як відношення суми нарахова�
ного податку на прибуток до суми скоригованого валового
доходу, а з податку на додану вартість як відношення суми
нарахованого ПДВ до загального обсягу поставки. Однак
існуючи методи викладені у Наказі державної податкової
адміністрації України №201 від 28.03.2008 р. [1, с. 25—30].
відсутня методика розрахування податкового навантажен�
ня з урахуванням здійснення експортних операцій при виз�
наченні витрат від недоотримання ПДВ.

Податкове законодавство України є динамічним, склад�
ним, податкова система характеризується надзвичайним
розростанням неформальних зв'язків, корупцією, що при�
зводить до поляризації інтересів держави і платника по�
датків та підвищення трансакційних витрат оподаткування.
Як наслідок, податкове середовище українських фірм ха�
рактеризується невизначеністю, а податкове навантажен�
ня є надмірним, що призводить до збитковості або тінізації
діяльності організацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання податкового навантаження, його вплив на еко�

номічну активність і фінансові результати платників, при�
чини та наслідки його нерівномірного розподілу між суб�
'єктами господарювання, тенденції та шляхи зміни закла�
дені в роботах вітчизняних економістів Корнуса В., Соко�
ловської А., Черняково'ї Т., Вишневського В., Луніно'ї І.,
Федосова В., Шаблисто'ї Л. Сучасна науково�практична
література у сфері оподаткування та, зокрема, податково�
го навантаження має переважно прикладний характер.
Відсутність комплексних теоретичних досліджень податко�
вого тягара є значною перешкодою при аналізі характеру
впливу оподаткування та пошуку шляхів вдосконалення
функціонування податків [2, с. 12—26].  Протягом існуван�
ня податкової системи розроблено багато зарубіжних та
вітчизняних методик щодо визначення податкового наван�
таження, але єдиних підходів досі не існує. Причому
більшість науковців розглядає податкове навантаження на
рівні держави, і лише деякі — на рівні підприємства.

Однак проведені дослідження потребують доопрацюван�
ня й систематизації спроби теоретичної і практичної оцінки
рівня податкового навантаження на підприємства з ураху�
ванням вітчизняної специфіки системи оподаткування. Важ�
ливим напрямом подолання проблеми надмірності податко�
вого навантаження та адаптації до податкового середовища
України є формування комплексу заходів щодо управління
податковим тиском на рівні окремих підприємств, а також
розробка моделей оцінки, аналізу й прогнозування податко�
вого тягаря на підприємства із метою прийняття ефективних
управлінських рішень в області оподаткування.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення методів аналізу подат�

кового навантаження господарської діяльності підприємств,
визначення можливих показників його оцінки на мікрорівні
та його впливу на фінансовий результат роботи суб'єкта
господарювання.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ОСНОВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні на сьогодні не існує загальноприйнятої мето�

дології обчислення податкового навантаження. Тому
відсутня офіційна статистика цього показника, є лише ок�
ремі розрізнені дані, за якими опосередковано можна
здійснювати його оцінку. Існує досить широкий спектр уяв�
лень про методи оцінки та показники податкового наванта�
ження. Узагалі, більшість визначень поняття "податкове на�
вантаження" обмежується алгоритмом його обчислення.
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Податки впливають на платоспроможність та фінансову
стійкість підприємства, формування його фінансових ресурсів
та інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції
та загалом на поведінку підприємців щодо будь�якої діяльності
— операційної, інвестиційної чи фінансової. Рівень цього впли�
ву залежить від системи оподаткування — самих податків,
рівня їх фіскальності, методів їх справляння, стабільності та
досконалості системи. Недосконалість податкової системи
змушує суб'єктів підприємництва відмовитись від легальних
методів господарювання, ухилятись від сплати податків.

Причиною неузгодженості інтересів держави та підприємств
з питань оподаткування, як показали дослідження, виступає не�
досконалість податкової політики як на макрорівні, так і на
мікрорівні. Розглянемо механізм забезпечення узгодженості дер�
жавної податкової політики та податкової політики підприєм�
ства, метою якої є забезпечення оптимальних інтересів у процесі
оподаткування держави і підприємства (рис. 1).

Показник податкового навантаження на рівні окремо�
го підприємства має одну із найголовніших ролей в економіці
підприємства з таких причин:

— показник податкового навантаженням застосовуєть�
ся податковими органами для протидії ухиленню від опо�
даткування та застосування схем мінімізації сплати по�
датків, запобігання та виявлення інших правопорушень які
належать до компетенції податкової служби;

— податкове навантаження використовується для прий�
няття рішення відносно вибору організаційно�правової фор�
ми господарської діяльності;

— показник податкового навантаження є основним
інструментом системи управління оподаткуванням конкрет�
ного підприємства в контексті податкового менеджменту,
планування й оптимізації;

— податкове навантаження дозволяє аналізувати варі�
анти вибору оподаткування в розрізі основної та спроще�
ної системи для малих підприємств.

Отже, доцільно зазначити, що податкове навантаження має
важливість з погляду управління податками й може виступати
безпосереднім об'єктом цього управління, а також є не стільки
кількісною характеристикою, скільки предметом теоретичного
аналізу, тобто представляє собою дослідження ефектів явного
і неявного впливу податків на добробут їх платників.

Доцільно зазначити, що податкове навантаження як
фіскальний показник демонструє ступінь централізації й усус�
пільнення створюваного ВВП у бюджетній системі країни та
перерозподілу усуспільненої частини ВВП через цю систему
за допомогою надання економічним агентам суспільних благ,
прямої і опосередкованої фінансової допомоги. Як ціновий
показник податкове навантаження характеризує вагу обов'яз�
кових платежів на будь�яке результуюче джерело їхньої спла�
ти (виручка підприємства, прибуток, витрати на оплату праці,
доходи і витрати домогосподарств тощо). Такі показники дуже
важливі — вони демонструють як навантажене кожне із дже�
рел і чи не перевантажене будь�яке із них.

Сформований рівень податкового навантаження показує
ступінь централізації й усуспільнення доходів, їх складові части�
ни, що, з одного боку, несе в собі відбиток суб'єктивних і моно�
польних дій влади, а з другого, — відображає об'єктивні ринкові
і податкові закономірності, особливості моделі податкової пол�
ітики, економічної моделі й досягнутий рівень соціально�еконо�
мічного розвитку підприємств та країни в цілому. Потрібно вра�
ховувати, що надмірний податковий тягар є негативним чинни�
ком державної податкової політики, який гнітить та не дає мож�
ливості нормально функціонувати підприємствам, впливає на
розвиток національної економіки, стримує ділову активність
суб'єктів господарювання, уповільнює зростання валового внут�
рішнього продукту та є однією з причин виникнення таких кри�
зових явищ у суспільстві, як соціальна напруженість та загальне
зубожіння населення. У свою чергу, надмірно низький рівень по�
даткового навантаження не дозволяє державі повною мірою ви�
конувати свої функції по забезпеченню економічних агентів не�
обхідними суспільними благами. Спеціалістами встановлено, що
низьке податкове навантаження характерне для слаборозвине�
них країн, у той час як для розвинених — більш високе.

Процес зниження податкового навантаження має бути
поступовим та потребує чіткої спланованості, системності
та прогнозованості рішень, тому що одноразове, різке змен�
шення сукупного податкового навантаження призведе лише
до серйозних втрат поточних доходів, ускладнить виконан�
ня державою своїх функцій й підірве основу для проведен�
ня подальших податкових реформ на макрорівні.

На мікрорівні застосування показника податкове наванта�
ження на підприємство (юридичну особу) набуло широкого

вжитку. Доцільність його застосування полягає в тому, що
підприємство являє собою окремий суб'єкт господарювання,
який, з юридичної точки зору, відрізняється від фізичних осіб,
що володіють ним. Знеособлені податки, які платить до бюдже�
ту підприємство, не можна порівнювати з податками на окрему
особу, адже перші реально впливають на підприємство як окре�
мий суб'єкт господарської діяльності, зменшуючи його оборотні
кошти і обмежуючи можливості інвестування нерозподіленого
прибутку в розвиток виробництва, підвищення заробітної пла�
ти працівникам тощо. Неможливо заперечувати необхідність
дослідження ефекту перекладання податкового тягаря з одно�
го підприємства на інші, а зрештою — на фізичних осіб.

У реальній практиці в Україні виникає парадоксальна
ситуація, коли вартість державних послуг (досить низької
якості) становить до 55 % ВВП, а з податком на прибуток —
за 70 % виробничого циклу підприємства і більше. З ряду при�
чин платники податків добровільно дають державі у вигляді
податків не більше, ніж 30—35 % від ВВП. Деякі експерти вва�
жають, що зазначена частка фактичних податкових наван�
тажень і складає рівень податкового навантаження в Україні.
Насправді, вказаний рівень є лише тією частиною податко�
вого тиску, яку суспільство погодилось сплатити добро�
вільно. Фактичним податковим тиском необхідно вважати
той, що держава встановила в чинній системі оподаткуван�
ня. Податковий тиск в Україні є високим, але це завуальова�
но кумулятивною системою оподаткування [6, с. 214].

Але, незважаючи на все, увага податкових перевіряль�
ників до підприємств з року в рік зростає та показник рівня
податкового навантаження, в першу чергу, є одним із ос�
новних критерієм при оцінці діяльності підприємства пред�
ставниками ДПС як на етапі формування плану перевірок,
так і під час прийому звітності. Доцільно зазначити, що зна�
чущість показника податкового навантаження в Україні ос�
таннім часом збільшилась у зв'язку із використанням його
як своєрідного індикатора, що дозволяє сформулювати при�
пущення щодо рівня сумлінності суб'єкта оподаткування.

В Україні на сучасному етапі розвитку статистики, подат�
кового планування та обліку існує єдина загальна методологія
кількісного вираження показників податкового тягарю на рівні
окремого підприємства. Проте питання є досить дискусійним
та являю собою підгрунтя для існування великої кількості по�
глядів та відмінностей у підходах. З введенням в дію Податко�
вого кодексу виникла необхідність пристосування методики об�
числення податкового навантаження до умов нового податко�
вого законодавства. Методика обчислення податкового наван�
таження доведена "Методичними рекомендаціями щодо скла�
дання плану�графіка проведення документальних планових
перевірок суб'єктів господарювання", затверджених наказом
ДПА України від 01.04.11 №190 [7]. Згідно документу, термін
"податкове навантаження" був змінений на "податкову відда�
чу", хоча при цьому зміст залишився тим самим.

Податкове навантаження з податку на додану вартість
визначається податковими органами для конкретного
підприємства на підставі інформації, зазначеної в Декла�
рації з податку на додану вартість відповідно.

Ефективність функціонування податкової системи дер�
жави, реалізація її фіскальної та регулюючої функції в
повній мірі, безумовно, залежить від оптимального подат�
кового навантаження на суб'єктів підприємництва.

Економічний зміст податкового навантаження можна
було б визначити як частку підприємницького доходу, яка
вилучається державою у суб'єкта підприємництва через сис�
тему податків та зборів до бюджетів різного рівня, або, інши�
ми словами, ступінь впливу системи оподаткування на резуль�
тати діяльності суб'єктів господарювання [3, с. 12—34].

Найвищий рівень податкового тягара на окремі підприєм�
ства несуть рентабельні підприємства, які працюють на рин�
кових засадах, не мають податкових пільг і своєчасно та в по�
вному обсязі сплачують обов'язкові платежі до бюджету та
позабюджетних фондів. Фіскальний тягар таких підприємств
становить близько 60—80% доданої вартості, створеної на них.
Набагато кращим є становище підприємств офіційної еконо�
міки, що користуються податковими пільгами. У разі своєчас�
ного виконання зобов'язань перед державою обов'язкові пла�
тежі їх становлять не більше 1/3 доданої вартості. У привілей�
ованому становищі перебувають підприємства офіційної
економіки, що не лише користуються пільгами, а й не викону�
ють вчасно зобов'язань перед державою, згодом отримуючи
від неї "подарунок" у вигляді списання податкової заборгова�
ності, а також підприємства "тіньового" сектору економіки.
За оцінками західних експертів, податковий тягар на останній
вид підприємств становить лише близько 7% доданої вартості,
створеної на цих підприємствах [4, с. 5—11].
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Для того щоб ефективно управляти системою оподат�
ковування підприємства, необхідно, насамперед, вивчити та
теоретично обгрунтувати об'єкт управління. Крім якісного
аналізу системи оподатковування — переліку податків,
сплачених підприємством, їхнього взаємозв'язку, ступеня
впливу окремих податків на об'єкти оподатковування, не�
обхідна сукупна характеристика оподатковування що доз�
волить зробити висновок, щодо впливу всієї системи по�
датків на фінансовогосподарську діяльність підприємства.
Отже, існує необхідність розгляду наукових підходів та про�
цедури аналізу податкового навантаження на підприємство.

Аналіз оподатковування підприємств (податковий аналіз)
є основним елементом у системі управління податковим наван�
таженням. По змісту процесу управління проводиться перспек�
тивний, оперативний і поточний (ретроспективний) аналіз опо�
датковування підприємства за той або інший звітний період.

Аналіз абсолютного податкового тиску містить часовий
аналіз податків і зборів, що сплачуються; просторовий аналіз
податків і зборів, що сплачуються; аналіз динаміки і структу�
ри податкових платежів. Однак розрахунок величини абсо�

лютного податкового тиску не дає повного уявлення про
ступінь впливу сукупності податків і зборів на результати
діяльності підприємства. Тому поряд з показниками абсолют�
ного податкового тиску розраховуються показники віднос�
ного податкового тиску. Розглянута схема аналізу відносно�
го податкового тиску на підприємство містить: аналіз струк�
тури загального податкового тиску на підприємство; аналіз
зовнішніх аналітичних коефіцієнтів податкового тиску; аналіз
внутрішніх аналітичних коефіцієнтів податкового тиску, спе�
цифічних для конкретної галузі економіки [5, с. 1—10].

Для характеристики податкового навантаження на
підприємство використовуються наступні показники (табл. 1).

Дані показники для характеристики абсолютного та віднос�
ного податкового тиску достатньо повно характеризують вплив
на кінцеві результати діяльності суб'єкта господарювання.

Однією з найбільш прогресивних методологій підрахунку
податкового навантаження на сьогоднішній день є пропоно�
вана Світовим Банком спільно зі всесвітньо відомою аудиторсь�
кою та консалтинговою компанією PriceWaterhouseCoopers.
При щорічних дослідженнях легкості ведення бізнесу "Doing

Рис. 1. Механізм забезпечення узгодженості державної податкової політики
та податкової політики підприємства
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Таблиця 1. Показники визначення податкового навантаження

Джерело: складено автором за [1, с. 5—9; 4, с. 15—32].

№ 
п/п Показники Форма розрахунку 

1 2 3 
макрорівень 

1 
 

Частка фактичних податкових 
надходжень у зведений 
бюджет держави до обсягу 
ВВП 

ПН=ФПН/ВВП*100%, де 
ПН – податкове навантаження 
ФПН – фактичні податкові надходження до бюджету 
ВВП – розмір валового внутрішнього продукту за відповідний рік 

мікрорівень 
2 Податкова віддача   

ПВ ПДВ = ((р. 9.б - р. 6.б) + (р. 2.1.а + р. 2.2.а) х 20 % - р. 17.б) х 100  
 __   
 ((р. 9.б - р. 6.б) * 5 + (р. 2.1.а + р. 2.2.а)),   
   
де р. 9.б – показник колонки Б р. 9 декларації з ПДВ "Усього податкових 
зобов'язань";  
р. 6.б – показник колонки Б р. 6 декларації з ПДВ "Імпорт товарів протягом 
звітного періоду, сплату ПДВ, за які було відстрочено шляхом оформлення 
податкового векселя";  
р. 2.1.а  – показник колонки А р. 2.1 декларації з ПДВ "Експортні операції";  
р. 2.2.а – показник колонки А р. 2.2 декларації з ПДВ "Інші операції, що 
оподатковуються за нульовою ставкою";  
р. 17.б – показник колонки Б р. 17 декларації з ПДВ "Усього податкового 
кредиту". 

3 Показник різниці між 
податковими зобов’язаннями 
та податковим кредитом 

(Р.9-р.17)/р.9*100%, де 
де р. 9.б – показник колонки Б р. 9 декларації з ПДВ "Усього податкових 
зобов'язань";  
17.б – показник колонки Б р. 17 декларації з ПДВ "Усього податкового 
кредиту". 

4 Податкове навантаження Р.25/р.1*100%, де 
Р.1 – операції на митій території України 
Р.25 – сума податку на додану вартість

5 Суми недоотриманого податку 
до державного бюджету 

Р.1*1%-р.25, де 
Р.1 – операції на митій території України 
Р.25 – сума податку на додану вартість 

Business 2008" та виданні з аналізу індикаторів сплати податків
"Paying Taxes 2008" експерти оцінювали країни за декількома
показниками: 1) кількості податкових платежів; 2) часу, необ�
хідному для розрахунку та сплати податків; 3) загальна (су�
марна) ставка оподаткування.

Необхідно зазначити, що для розрахунків для кожної
країни умовно брали підприємство, власниками якого є 5
фізичних осіб резидентів, яке займається виробництвом, не
веде експортно�імпортної діяльності, має 60 найманих пра�
цівників, здійснює свою діяльність в найбільшому бізнес�
центрі країни, встановлює 20% надбавку на товари, 50% чи�
стого прибутку виплачує у вигляді дивідендів власникам.

А тепер доцільно розглянути результати досліджень, а
також тенденції за останні кілька років. У 2010 році Світо�
вий Банк разом з Price Waterhouse Coopers оголосив украї�
нську систему оподаткування однією з найобтяжливіших у
світі: 177 місце із 178. В Україні кількість податкових пла�
тежів за рік становить 99 і витрачати на це доводиться 2085
годин (260 робочих днів!), а загальна ставка оподаткування
становить 57 доходу (виручки) підприємства.

Для порівняння: в 2010 році в Росії витрачають на оплату 22
податкових платежів 448 годин і 51,4% доходу 130 місце. На
сплату 11 податків у Бразилії (137 місце) потрібно 2600 годин
(це світовий рекорд) при податковій ставці — 69%. На Мальді�
вах платять 9% доходу й платять усього один податок. Витрача�
ють на це менше години. Рекордсменом по абсурдності оподат�
кування є Гамбія — тут податки можуть досягти 286,7%. У рей�
тингу податкових систем Мальдіви посідають перше місце, Біло�
русь останнє (124 податкових платежів, 1188 годин, 144 %).

Використання таких показників, як кількість податко�
вих платежів та час, необхідний для їх розрахунку та спла�
ти, є нововведенням, і виправданим, адже характеризує на�
вантаження на платника податків не тільки розміром пла�
тежів, але і механізмом їх сплати.

ВИСНОВКИ
Отже, проблема визначення тягара податків та харак�

теру їх впливу на економіку й добробут платників стає од�
ним із пріоритетних напрямів економічної політики Украї�
ни на етапі вдосконалення вітчизняної системи оподатку�
вання задля зростання її конкурентоспроможності. Розроб�
ка комплексних теоретичних досліджень податкового на�
вантаження стане важливим кроком до практичного визна�

чення ефективності функціонування податків, наслідків їх
дії та відповідно сприятиме подальшому вибору шляхів удос�
коналення вітчизняної податкової системи.
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Значною подією в Україні є вихід книги відомого
вченого�економіста А.С. Гальчинського. Велика ува�
га в ній приділяється дуже відповідальному часу в
Україні, коли Президентом був Л.Д. Кучма, історич�
ному періоду 1994—2004 років.

Ведучи мову про той час, підкреслю, що в нашому
журналі була опублікована рецензія на книгу
Л. Д. Кучми "Зламане десятиліття", яка присвячена
трансформації українського суспільства в останні де�
сятиліття, де представлено перетворення в еко�
номічній сфері. В цій книзі об'єктивно аналізується
цілий ряд трансформаційних перетворень у нашому
суспільстві, критично розглядаються причини здо�
бутків і невдач української економіки на складному
шляху її реформування. Порівнюючи зі світовим дос�
відом, аналізуючи великий масив інформації, автор
виявляє причини спаду в економічному розвитку Ук�
раїни, рекомендує шляхи виходу з кризи, велику ува�
гу приділяє аналізу проведення ринкових перетво�
рень в Україні. Автор не лише глибоко розкрив зміни
в суспільно�економічному розвитку, але і зробив
істотний внесок у формування нової методології, зу�
мовленої якісно новими процесами і закономірнос�
тями. Для цього Л.Д. Кучма обгрунтовує необхідність
і розкриває сутність цивілізованого підходу.

У книзі радника Президента А. Гальчинського
описуються події за період 1994—2004 років в нашій
країні, розкрито основні засади зовнішніх і
внутрішніх політик в Україні, показано роль окремих
владних структур у її реалізації, розкрито сутність
книги Президента Л.Д. Кучми "Зламане десятиліття".

Книга охоплює три блоки проблем. Перший блок
— державотворення. Як зазначає автор, найголовні�

Рецензент: В. Г. Федоренко, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
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ше в історичному доробку Леоніда Кучми є вирішен�
ня найскладніших проблем української державності,
забезпечення суверенітету. Другий блок проблем —
економічні перетворення. Розкриття і створення фун�
даменту ринкової економіки, що реалізує свій потен�
ціал на засадах приватної власності й приватної
ініціативи. Третій блок — це проблеми зовнішньое�
кономічної і внутрішньоекономічної стратегії. Голов�
ними проблемними вузлами цього блоку є висвітлен�
ня суперечності євроінтеграційного курсу і водночас
— надскладні колізії відносин з Росією.

Десятиріччя президентства Леоніда Кучми, як
відмічає автор, було найкращим періодом у сучасній
історії України. У своїй книзі він розповідає,  як прий�
малися найважливіші державні рішення, доводить, що
ці рішення, реформи носили системний характер. Це
книга — про Президента, який вибудував державність
тоді, коли це вже здавалося неможливим. Особливі�
стю є правдиве відображення подій, чесний аналіз
успіхів, прорахунків президентської команди. Вже
говорилося, в ці роки найбільшою мірою виявили себе
рішучість Президента, його організаційний талант та
неймовірна цілеспрямованість, особливо ці якості
проявились у часи світової кризи. Важливим також є
те, що в політиці Президента, як показано у книзі,
велике значення мало стимулювання високотехноло�
гічних підприємств, що не означало послаблення ува�
ги до високотехнологічних галузей, а промислова
політика будувалась на подвійній основі: підтримки
індустріальної модернізації плюс активне державне
стимулювання високотехнологічного потенціалу,
який базується на досить потужних пластах вітчиз�
няної політики.

Саме так завжди живе і діє радник з економічних
питань глави держави Анатолій Гальчинський. Цю
книгу треба читати з олівцем у руках, вона може ста�
ти підручником десятиріччя розвитку України, й саме
тоді стане зрозумілим, чому "ми перемагали, але з ра�
нами в серці". Особливу увагу привертає той факт,
що свою книгу автор присвятив пам'яті першого по�
мічника Президента України Олександра Разумкова.
Слід підкреслити, що книга допомагає визначитися,
де зараз знаходиться Україна, яким шляхом треба ру�
хатися. Ще у 1994 році укази Президента Кучми роз�
ставили чіткі акценти щодо генеральної лінії розвит�
ку держави, її економіки, було визначено пріорите�
ти на десятиліття вперед. Анатолій Гальчинський заз�
начає, що рішення приймалися після гарячих дис�
кусій, керівництво держави уважно дослуховувало�
ся до аргументів вчених, фахівців, державних служ�
бовців. Книга повна емоцій про те, у яких умовах тоді
діяв Президент, яку велетенську роботу він на себе
поклав. Слід відзначити толерантність автора у вик�
ладенні подій.

Приходить думка про необхідність осмислення
процесу реформування економіки України, на рин�
кових засадах. Викладений матеріал спонукає до гли�
боких роздумів, критичного осмислення здобутків і
невдач, необхідності трансформаційних змін в еко�
номіці, міжнародних суспільних відносинах задля
зростання та добробуту українського народу.


