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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним із важливих питань розвитку сучасної систе-

ми бухгалтерського обліку і звітності як в Україні, так і в
світі є підвищення якості корпоративної звітності, яка має
максимально задовольнити вимоги різноманітних кори-
стувачів, і, особливо, інвесторів у достовірній інформації
про фінансовий стан, фінансові результати, грошові по-
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CORPORATE REPORTING IN UKRAINE AND THE WORLD IN THE CONTEXT OF EUROPEAN
INTEGRATION — THE INVESTOR'S REQUESTS, PROBLEMS, PROSPECTS

У статті обгрунтовано висновок, що рівень задоволеності інвесторів окремими аспектами інформації, що надається
у складі корпоративної звітності компаніями, з точки зору її корисності для прийняття інвестиційних рішень на сьо-
годні є недостатнім і складає приблизно 50%. Доведено, що є важливим підвищення рівня інформованості інвесторів
у реальному часі стосовно показників звітності з одночасним розширенням складу її показників. Серед основних
напрямів вдосконалення системи корпоративної звітності, які бачаться актуальними в сучасних умовах, виділені:
зміна акцентів в основній цільовій установці складання звітності — від задоволення вимог в інформації державних
інститутів до надання усім зацікавленим групам користувачів інформації, значимої для ухвалення рішень; оптиміза-
ція складу показників, приведених у звітності; взаємна ув'язка форм звітності і логічне представлення фінансових і
не фінансових показників з націленістю на розкриття ключових чинників успіху компанії, об'єктивне відображення
основних проблемних зон з орієнтацією на стратегію розвитку фірми. У даному випадку основним напрямом розвит-
ку звітності є складання Інтегрованого звіту, перевагою якого вбачається системність. Складання Інтегрованого звіту
забезпечить реалізацію інтересів різних зацікавлених осіб (інститутів), у тому числі інвесторів, а також державних,
регуляторних органів, керівництва, громадськості, працівників компанії тощо. У свою чергу визначено, що проблеми
складання Інтегрованої звітності у сучасних умовах пов'язані із наступним: складністю забезпечення суттєвості інфор-
мації; необхідністю забезпечення балансу між розкриттям потрібної, але не надмірної інформації; складністю забез-
печення вимог різних груп користувачів, інтереси яких часто є взаємно протилежними один одному, необхідністю
дотримання балансу інтересів у частині задоволення інформаційних потреб із постійною кореляцією, а чи сприяє
розкриття будь-якої інформації стійкому розвитку і компанії, і інших зацікавлених осіб тощо.

In the article the authors conclude that the level of satisfaction of investors in certain aspects of the information provided
as part of corporate reporting companies, from the point of view of its usefulness for making investment decisions is insufficient
and is 50%. The importance of raising awareness among investors in real time regarding the statements with simultaneous
enhancement of its performance is proven. Among the basic directions of perfection of system of corporate reporting, which
appear relevant in modern conditions, selected: change accents in the main the purpose of reporting — from meet the
requirements in the state institutions to provide all interested user groups of meaningful information for decision making;
optimization of the composition of the indicators in reporting; coordination of the financial statements and logical presentation
of financial and non-financial indicators with a focus on the disclosure of the key success factors of the company, the objective
reflection of the main problem areas with a focus on the development strategy of the company. The main focus of the reporting
is the preparation of an Integrated report, the advantage of which is consistency. Preparation of an Integrated report will
ensure the implementation of the interests of various stakeholders (institutions), including investors, and government regulators,
management, the public, employees, etc. In turn, it is determined that the problem of making Integrated reporting in modern
conditions associated with the following: the difficulty of ensuring the materiality of the information; the need for balance
between disclosure is necessary, but not redundant information; the complexity of the security requirements of different user
groups whose interests are often mutually opposite to each other, the need for a balance of interests, disclosure of information
on sustainable development of the company.

Ключові слова: корпоративна звітність, фінансова звітність, інтегрована звітність, інтереси інвесторів,
релевантність інформації.

Key words: corporate reporting, financial reporting, integrated reporting, the interests of investors, the relevancy
of information.

токи та низку інших фінансових і не фінансових показ-
ників. Проблема є особливо актуальною для нинішніх
умов господарювання вітчизняних підприємств, коли
Україна фактично стала асоційованим членом Європейсь-
кої спільноти, і завдання залучення інвестицій постало в
якості максимально пріоритетного. У свою чергу для ви-
рішення цього завдання є потрібним якісне подання
фінансової інформації у звітності для формування дові-
ри до неї з боку фактичних і потенційних інвесторів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, І ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Різні аспекти складання корпоративної фінансової
звітності підіймаються в роботах Голова С.Ф. [1], Дави-
дюк Т.В. [2], Лаговської О.А. [3], Сорокіної К.В. [4],
Ємельянової С., Сметаннікова В. [5], Шуклова Л.В. [6,
с. 16—22] та інших дослідників. При тому більшість ав-
торів наголошують на необхідності удосконалення
змісту корпоративної звітності шляхом розширення
складу її показників не лише за рахунок фінансових, а
й не фінансових даних. Але, не дивлячись на постійну
увагу до питання складання звітності серед вітчизняних
і зарубіжних дослідників, безліч аспектів постають не-
вирішеними і дискусійними. Так, наприклад, це пов'я-
зано з необхідністю пошуку шляхів поліпшення якості
складання звітності в умовах підвищення вимог до неї з
боку інвесторів після фінансової економічної кризи, а
також з доцільністю пошуку нового формату корпора-
тивної звітності у вигляді інтегрованого звіту з ураху-
ванням показників стійкого розвитку — екологічного,
соціального та іншого спрямування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є з'ясування дискусійних аспектів
складання корпоративної звітності і визначення на-
прямів її удосконалення в контексті поглиблення вимог
інвесторів в умовах євроінтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд діючого стану обліку в Україні наглядно за-
свідчує, що в цілому він залишається низьким і відобра-
жає проблему конфлікту економічних інтересів різних
суб'єктів (інститутів): засновників бізнесу, управлінців
різних рівнів, податкових та інших державних органів
тощо. При тому простежується дисбаланс у задоволенні
інформаційних вимог із перекосом у бік інтересів дер-
жавних органів із формуванням облікових даних для
цілей оподаткування. Прийняття Податкового кодексу
України лише частково вирішило проблему інтеграції
обліку і адекватної ув'язки ведення обліку й складання
звітності для різних вимог. Однак, рівень задоволення
інтересів основних груп користувачів в якісній обліковій
інформації все ж таки залишається низьким відносно
всіх її видів — фінансової, податкової, управлінської.
При тому практично незадовільним слід визнати рівень
задоволення інтересів такого важливого інституту, яким
є інститут інвесторів, хоча саме йому мають бути надані
переваги для забезпечення самого існування і тим більше
розвитку бізнесу [7].

Цікаво, що на необхідності всілякого вивчення і мак-
симального задоволення інтересів інвесторів постійно
наголошується в дослідженнях міжнародних бухгал-
терських організацій.

Так, зокрема у дослідженнях АССА стверджуєть-
ся, "що необхідно більшу увагу приділяти вивченню ролі
інтересів інвесторів, надати цьому пріоритет у процесі
вироблення стратегії з боку законодавців та розроб-
ників стандартів. До голосу інвесторів часто недостат-
ньо прислуховуються, що цілком зрозуміло, враховую-
чи велику кількість організацій та інтересів, які можуть
підпадати під поняття "інвестори" [8]. АССА спільно з
Longitude Research підготовила і виконує проект сто-
совно вивчення змін у складі вимог інвесторів до кор-
поративної фінансової звітності після світової фінан-
сової кризи.

При тому серед дискусійних аспектів, які підля-
гають дослідженню, на думку АССА, виділяють
такі:

— тенденції та питання, що виникли у середовищі
інвесторів з початку світової фінансової кризи;

— види інформації, яка потрібна інвесторам для
прийняття рішень, а також формат і канали передачі
інформації, рівень довіри до отриманої інформації;

— складання звітності "у режимі реального часу", а
також реакція компаній на вимоги розкриття поточної
документації в реальному режимі, а не в кінці звітного
кварталу та року;

— шляхи залучення інвесторів до формування
звітності і оцінка діючого стану того, як зараз компанії
вирішують завдання подання звітності з урахуванням
зростаючих потреб інвесторів і з'ясування того, яким
чином це впливає на вимоги до обліковців і фінансових
директорів [8].

Серед проблем використання інформації для прий-
няття ефективних інвестиційних рішень суттєве місце
займає те, що інвесторам приходиться стикатися з над-
звичайно широким масивом інформаційних даних. Сам
спектр даних, що можуть застосовуватися для прийнят-
тя рішень давно вже не обмежується річною корпора-
тивною фінансовою звітністю, а охоплює й дані звітів
аналітиків, інформацію матеріалів засобів масової
інформації, поточні дані, інформацію регіональних та
галузевих оглядів і презентацій тощо. Джерелами
інформації зараз постають не лише офіційні матеріали
компаній, а й будь-які доступні засоби: матеріали інтер-
нет-блогів, дані спеціальних рейтингових агентств, ана-
літичні матеріали консультантів і навіть стрічки новин.
Цікаво, що за дослідженням АССА, про яке вже йшла
мова вище, хоча 2/3 опитаних у процесі анкетування
інвесторів вважають, що "річний звіт є одним з найцін-
ніших джерел інформації, які вони використовують", од-
нак 63% опитаних не меншою, а іноді й "більшою
цінністю наділяють інформацію або коментарі, отримані
поза межами компанії, ніж ту, яку отримали внаслідок
корпоративної звітності" [8].

Взагалі результати відповідного дослідження насто-
рожують, оскільки підтверджують рівень скептичного
ставлення до корпоративної звітності.

Звернемо увагу на ще деякі питання, на яких зупи-
нилися інвестори в ході опитування з боку АССА, а саме:

— на необхідність підвищення рівня інформованості
та комунікацій у реальному часі, наданих компаніями,
що є причиною "гіпер-інвестування", звернули увагу 63%
опитаних;

— на рівень підвищення скептицизму до "інформації,
отриманої від компаній, з моменту початку фінансової
кризи" наголосили 69% опитаних,

— відсутність впевненості "у тому, що звітна інфор-
мація зовні співпадає із тою, яка використовується для
управління бізнесом" прозвучала у відповідях 59% опи-
таних;

— 45% інвесторів, хто взяли участь у дослідженні,
взагалі "не вважають річний звіт важливим інструмен-
том";

— 63% інвесторів вважають корпоративну звітність
занадто складною;

— рівень задоволеності інвесторів окремими аспек-
тами інформації, що надається компаніями, з точки зору
її корисності для прийняття інвестиційних рішень була
оцінена таким чином: лише 51% задоволені строками
подання інформації; 52% — загальною якістю; 52% —
відповідністю формату; 50% — рівнем детальності [8].
Отже, задоволеність складає лише половину інвесторів.

Як бачимо, інвестори звернули увагу на безліч про-
блем стосовно як якості, так і своєчасності звітної
інформації.

Далі визначимо основні напрями вдосконалення си-
стеми корпоративної звітності, які бачаться актуальни-
ми в сучасних умовах суттєвого ускладнення інститу-
ціональого середовища і швидких інституціональних
змін в Україні. До них, на наш погляд, можна віднести:

1. На наш погляд, необхідно змістити акценти в ос-
новній цільовій установці складання звітності. У прак-
тиці українських підприємств, як і підприємств інших
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країн світу, на жаль, основна цільова установка при
складанні звітності бачиться в тому, щоб просто надати
інформацію про діяльність підприємства відповідно до
вимог чинного законодавства, тобто фактичного інсти-
туціонального середовища. Тоді як дійсна її мета повин-
на передбачати надання усім зацікавленим групам ко-
ристувачів інформації, значимої для ухвалення рішень.
Особливо хотілося б акцентувати увагу на понятті "зна-
чимої", тобто релевантної інформації, а це передбачає
додаткове розкриття питань стратегічної спрямова-
ності.

2. Потрібна оптимізація складу показників, приве-
дених у звітності. Фактично має місце ситуація, при
якій обсяг відомостей, що представляються у звітності,
значно зростає, тоді як сприйняття інформації від цьо-
го не покращується. В якості прикладу приведемо си-
туацію з розширенням змісту Звіту про фінансові ре-
зультати і трансформацією його у Звіт про сукупний
дохід, яке сьогодні фактично відбулося на рівні МСФЗ
[9] і на рівні національних П(С)БО. З одного боку, до-
повнення показників Звіту про фінансові результати
показниками іншого сукупного доходу, які фактично
стосуються ряду змін у капіталі компанії, є зрозумі-
лим кроком. Однак, з іншого боку, доповнення фор-
мату відповідного звіту широким колом нових складо-
вих, зокрема таких компонентів іншого сукупного до-
ходу, як зміни у надлишку переоцінки основних засобів
і нематеріальних активів; актуарні прибутки та збитки
за програмами з визначеними виплатами працівникам;
прибутки та збитки, що виникають внаслідок переве-
дення фінансової звітності закордонної господарської
одиниці; прибутки та збитки від інвестицій в інструмен-
ти власного капіталу, оцінені за справедливою варті-
стю з відображенням результату переоцінки в іншому
сукупному доході; ефективна частка прибутків та
збитків за інструментами хеджування при хеджуванні
потоків грошових коштів; для окремих зобов'язань,
призначених як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, величина зміни справедливої вар-
тості, що відноситься до змін кредитного ризику зо-
бов'язання [9], які у свою чергу мають місце на достат-
ньо вузькому числі підприємств, на наш погляд, слід
здійснювати дуже зважено. Необхідність обліку прин-
ципу істотності при вдосконаленні звітності є дуже
важливим чинником, про доцільність дотримання яко-
го не можна забувати.

3. Дуже важливою також є взаємна ув'язка форм
звітності і логічне представлення показників з націлен-
істю на розкриття ключових чинників успіху компанії,
об'єктивне відображення основних проблемних зон з
орієнтацією на стратегію розвитку фірми. У даному ви-
падку важливим напрямком розвитку звітності є скла-
дання Інтегрованого звіту, перевагою якого вбачається
системність, яка у свою чергу є багатогранним понят-
тям і в тому числі передбачає і пов'язаність, і логічність,
і взаємопроникнення інформації тощо.

Наше бачення того, яким чином складання Інтегро-
ваного звіту забезпечить реалізацію інтересів різних
зацікавлених осіб (інститутів), у тому числі інвесторів,
а також перелік завдань, що ставляться перед інститу-
тами в умовах його формування, тобто окремі аспекти
інституціонального спрямування Інтегрованої звітності
розкриті в таблиці 1.

Як бачимо з таблиці 1, для кожної групи зацікавле-
них осіб є свої переваги відносно складання Інтегрова-
ної звітності. Водночас цей процес також ставить пе-
ред кожної групою і нові завдання, що потребують
рішення.

Також слід звернути увагу на те, що процес скла-
дання Інтегрованої звітності як продукту цілісної об-
лікової системи стикається з цілою низкою загальних
проблем. Звернемо увагу лише на окремі з них, наприк-
лад:

1. Дуже важливо забезпечити суттєвість інформації,
що має розкриватися в Інтегрованій звітності. Сама по
собі вимога забезпечення суттєвості у даному випадку
має бути розтлумачена з різних позицій.

Складність у тому, що суттєвість з позиції різних
інститутів — це не одне й те ж саме, так вона дещо
відрізняється з позиції зовнішніх інвесторів, самої ком-
панії, державних інститутів, інших користувачів.

Отож, постає питання: які саме показники і з якою
мірою суттєвості мають бути розкриті у звітності, щоб
задовольнити обгрунтовані вимоги різних зацікавлених
користувачів?

2. Також не менш важливим є аспект забезпечення
балансу між розкриттям потрібної, але не надмірної
інформації, що може становити загрозу економічно
стійкому розвитку підприємства. Питання забезпечен-
ня комерційної таємниці в нині діючих складних умовах
конкурентної боротьби є дуже важливим, і тому, вво-
дячи у звітність оцінку ризиків діяльності, освітлення
власної стратегії тощо, слід розуміти, що при розкритті
таких показників можуть бути збільшені загрози стійко-
му розвитку компанії в частині використання цієї інфор-
мації з боку конкурентів.

3. Сама ідея складання Інтегрованого звіту виходить
з тези максимального розкриття інформації для забез-
печення стійкого розвитку, але постає логічне питання
— стійкий розвиток відносно кого із зацікавлених осіб
в даному випадку розглядається? Якщо мова про стійкий
розвиток людства чи суспільства в цілому, то це дійсно
зрозуміло, але навряд чи це є достатнім. Бо якщо мова
про суб'єкт господарської діяльності, то насамперед,
підтримання саме його стійкого розвитку слід розгля-
дати як головний інтерес всіх зацікавлених осіб, інакше
взагалі втрачається мета функціонування компанії. І
необхідно забезпечити такі умови, за яких стійкий роз-
виток суб'єкта господарювання буде корелювати із
стійким розвитком регіону, держави, суспільства. Отже,
має йти мова про постійне підтримання балансу еконо-
мічних інтересів відносно забезпечення стійкого розвит-
ку і розкриття відповідної інформації.

4. Дуже складним питанням при складанні будь-якої
звітності, в тому числі Інтегрованої, є питання достові-
рності показників, що в ній наводяться. Забезпечення
достовірності фінансової звітності само по собі забез-
печується різними шляхами, серед яких документальне
підтвердження всіх господарських операцій, що відбу-
лися, підтвердження фактичного стану активів і зобо-
в'язань шляхом інвентаризації тощо. Однак залишаєть-
ся непростим питанням те, яким чином може бути за-
безпечено більш-менш достовірне наведення у звітності
прогнозної інформації.

У певній мірі на допомогу у даному випадку може
прийти досвід застосування Міжнародного стандарту
аудиту 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інфор-
мації", в якому містяться конкретні положення, які можуть
бути орієнтиром для забезпечення достовірності наведе-
них прогнозних даних. Так, для забезпечення достовір-
ності прогнозної фінансової інформації необхідно отри-
мати достатні відповідні свідчення відносно того, що:

а) чи є обгрунтованим припущення управлінського
персоналу про найкращу оцінку, на якій грунтується
прогнозна фінансова інформація, a в разі гіпотетичних
припущень — чи відповідають такі припущення призна-
ченню інформації;

б) чи належно підготовлено прогнозну фінансову
інформацію на підставі припущень;

в) чи належно подано прогнозну фінансову інфор-
мацію та чи адекватно розкрито всі суттєві припущення
(із чітким зазначенням того, чи є вони припущеннями
найкращої оцінки або гіпотетичними припущеннями);

г) чи підготовлено прогнозну фінансову інформацію
на такій саме основі, що й фінансову звітність за попе-
редні роки (використовуючи відповідні принципи бух-
галтерського обліку) [11].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

Хоча, як бачимо, наведені рекомендації стосуються
прогнозної інформації фінансового характеру, однак
вважаємо, що відповідні положення можуть бути зас-
тосовані і до блоку нефінансової інформації, який має
наводитися в Інтегрованому звіті, оскільки вони є цілком
адекватними і такими, що максимально захищають інте-
реси всіх основних груп користувачів звітності.

У цілому хотілося б зауважити, що хоча Інтегровані
звіти є новим явищем для більшості компаній і їх скла-
дання пов'язане із необхідністю пошуку нових підходів
як з боку підприємств, так і з боку аудиторів, однак про-
блеми, що виникають, не є такими, що не можна подо-
лати з урахуванням існуючого досвіду. Однак для того,
щоб така звітність стала реальністю для більшості ком-

паній, слід чітко зрозуміти, що лише цілісна облікова
система у змозі її сформувати, а ніяк не відокремлений
розвиток окремих її підсистем.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, на підставі проведеного дослідження
можна зробити висновки, що:

1. Рівень задоволеності інвесторів окремими аспек-
тами інформації, що надається у складі корпоративної
звітності компаніями, з точки зору її корисності для
прийняття інвестиційних рішень на сьогодні є недо-
статнім і складає приблизно 50%. Отже, є важливим
підвищення рівня інформованості інвесторів у реально-

Таблиця 1. Інституціональне спрямування Інтегрованої корпоративної звітності

Джерело: власна розробка на підставі матеріалів Міжнародного комітету з інтегрованої звітності [10].

Зацікавлені особи 

(інститути) 

Забезпечення реалізації інтересів інституту під час 

складання Інтегрованої звітності 

Завдання, що ставляться перед інститутом в 

умовах складання Інтегрованої звітності 

1 2 3 

1. Підприємство, 

що складає 

Інтегрований звіт, 

та його керівництво 

1.1. Збільшення доступу до капіталу через розкриття 

більш якісної та надійної інформації, зниження його 

вартості для компанії. 

1.2. Зниження репутаційних ризиків. 

1.3. Сприяння чіткому окресленню взаємозв’язку 

власної стратегії і бізнес-моделі. 

1.4. Сприяння більш оптимальному розподілу 

ресурсів. 

1.5. Налагодження більш тісних взаємоз’язків з 

інвесторами, державними органами, контрагентами 

тощо 

1.1. Необхідність знаходження балансу між 

дотримання комерційної таємниці і розкриттям 

стратегічної інформації. 

1.2. Необхідність підвищення рівня підготовки 

управлінського і бухгалтерського персоналу. 

1.3. Удосконалення існуючих управлінських 

інформаційних систем, необхідність комплексної 

автоматизації управління 

 

2. Інститут 

інвесторів 

2.1. Здатність більш глибоко і якісно оцінити 

фінансовий стан, фінансові результати, грошові 

потоки компанії, а також її спроможність створювати 

вартість у майбутньому. 

2.2. Більша прозорість, зрозумілість і системність 

сприйняття фінансової і не фінансової інформації у 

звітності, що дозволяє інвесторам більш ефективно 

здійснювати оцінку комплексного впливу 

різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників на 
стійкий розвиток компанії, можливість нею 

створювати вартість і дотримуватися принципу 

безперервності діяльності. 

2.3. Зниження ризиків вкладення капіталу, прийняття 

більш ефективних інвестиційних рішень як в 

короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. 

2.4. Допомога в реалізації фідуціарних зобов’язань 

тій частині інвесторів, які виступають від інших осіб 

(наприклад, Пенсійних фондів) 

2.1. Необхідність удосконалення методик 

фінансового і стратегічного аналізу. 

2.2. Необхідність пошуку нових засобів і методик 

підтвердження частини нефінансової інформації з 

метод запобігання ситуації коли через її не 

підтвердження може зменшитися рівень довіри 

до відповідної звітності 

3. Державні 
інститути і 

регуляторні органи 

3.1. Зниження рівня інституціонального впливу на 
склад звітності з боку державних інститутів, що 

призводить до зменшення бюрократизму, оптимізації 

складу звітності. 

3.2. Підвищення рівня стабільності економіки 

регіону, країни, держави, за рахунок збільшення 

прозорості всіх учасників ринку. 

3.3. Підвищення рівня ефективності розподілу 

капіталу в межах економіки регіону і країни. 

3.4. Збільшення доступу до інформації при 

одночасній оптимізації складу показників, 

формування єдиної бази показників звітності для всіх 

державних інститутів 

3.1. Необхідність суттєвих змін законодавства, 
діючої нормативної бази як суттєвої складової 

частини існуючого інституціонального 

середовища. 

3.2. Підвищення рівня відповідальності з боку 

посадових осіб державних органів стосовно 

комерційної інформації компаній. 

3.3. Необхідність відмови від реалізації вузького 

кола відомчих інтересів відносно інформації 
звітності, необхідність відмови від частини 

інформації, що зараз розкривається компаніями, у 

випадку скорочення складу показників 

Інтегрованої звітності 

4. Інститут 

громадськості 

4.1. Отримання доступу не лише до фінансових, а і 

соціальних, екологічних та інших питань, що 

дозволяє оцінити перспективи дотримання 

екологічної безпеки регіону, країни, світу; а також 

можливості для реалізації соціально-орієнтованих 
програм. 

4.2. Підвищення контролю за використанням 

природних, трудових та інших ресурсів з боку 

громадськості 

4.1. Необхідність підвищення знань і навичок, 

набуття досвіду в інтерпретації показників. 

звітності компаній з боку громадських інститутів 

4.2. Підвищення рівня відповідальності стосовно 

комерційної інформації компаній 

 

5. Працівники 

компаній 

5.1. Збільшення можливостей для збереження місця 

роботи у межах компаній із високою репутацією 

укладача Інтегрованої звітності, що виходить із 

Концепції стійкого розвитку. 

5.2. Створення умов для поглиблення інтеграційного 

мислення серед працівників. 
5.3. Можливість співвіднести власні інтереси і 

цінності співробітника з цінностями і стратегічними 

устремліннями компанії 

5.1. Необхідність підвищення рівня 

корпоративної культури. 

5.2. Необхідність підвищення знань і навичок в 

інтерпретації показників звітності компаній. 

5.3. Підвищення рівня відповідальності стосовно 

комерційної інформації компаній 
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му часі стосовно показників звітності з одночасним роз-
ширенням і оптимізацією складу її показників.

2. Серед основних напрямів вдосконалення системи
корпоративної звітності, які бачаться актуальними в
сучасних умовах, можна виділити: зміну акцентів в ос-
новній цільовій установці складання звітності — від за-
доволення вимог в інформації державних інститутів до
надання усім зацікавленим групам користувачів інфор-
мації, значимої для ухвалення рішень; оптимізація скла-
ду показників, приведених у звітності; взаємна ув'язка
форм звітності і логічне представлення фінансових і не
фінансових показників з націленістю на розкриття клю-
чових чинників успіху компанії, об'єктивне відображен-
ня основних проблемних зон з орієнтацією на страте-
гію розвитку фірми. У даному випадку основним напря-
мом розвитку звітності є складання Інтегрованого звіту,
перевагою якого вбачається системність.

3. Складання Інтегрованого звіту забезпечить реа-
лізацію інтересів різних зацікавлених осіб (інститутів),
у тому числі інвесторів, а також державних, регулятор-
них органів, керівництва, громадськості, працівників
компанії тощо. Однак проблеми складання Інтегрова-
ної звітності у сучасних умовах пов'язані із наступним:
складністю забезпечення суттєвості інформації; необ-
хідністю забезпечення балансу між розкриттям по-
трібної, але не надмірної інформації; складністю забез-
печення вимог різних груп користувачів, інтереси яких
часто є взаємно протилежними один одному, необхід-
ністю дотримання балансу інтересів в частині задово-
лення інформаційних потреб із постійною кореляцією,
а чи сприяє розкриття будь-якої інформації стійкому
розвитку і компанії, і інших зацікавлених осіб тощо.

Отже, перспективи подальших розробок пов'язані
з необхідністю пошуку шляхів вирішення цих проблем.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ
Управлінський контролінг на рівні проектів має вра-

ховувати їх специфіку. Так інноваційні проекти, що ре-
алізовуються високотехнологічними компаніями, від-
різняються високим рівнем ризику, значними витрата-
ми на дослідження і розробки, а також досить трива-
лим терміном реалізації. При цьому динамізм зовніш-
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MANAGEMENT CONTROLLING OF INNOVATIVE PROJECTS

У статті досліджено основи контролінгу інноваційних проектів та розкрито принципові особливості
даного виду контролінгу через його управлінські завдання, функції, напрями та процедури. Автор дійшов
висновків, що інноваційний проект потребує підвищеної уваги до ходу його реалізації ("акцент на про-
цес"), тоді як контролінг традиційних проектів передбачає "акцент на результат". Автором доведено, що
необхідною є розробка індивідуальних форм для збору і обробки інформації щодо ходу реалізації певно-
го інноваційного проекту, тоді як контролінг традиційних проектів може здійснюватися на основі уніфі-
кованих форм. Контролінгова служба має розробити певні стандарти звітності для проектів з різним сту-
пенем інноваційності. Первинна звітність за інноваційним проектом не має бути занадто формалізова-
ною, оскільки надання первинної звітності про виконану роботу повинне входити до кола безпосередніх
обов'язків дослідників та розробників. Інформація у звітності за інноваційним проектом має подаватись
у форматі, що дозволяє визначити внесок конкретних виконавців в успіх проекту на тій або іншій його
стадії, оскільки така звітність має стати базовим документом для мотивування персоналу (учасників)
проекту.

 The paper investigates the foundations of innovative project controlling. The author reveals the fundamental
features of this type of controlling through its management tasks, functions, directions and procedures. The
author concludes that innovative project requires special attention to the course of its implementation ("focus
on the process"), while controlling traditional design provides "focus on results". The author proved that there is
a need to develop individual forms for collecting and processing information on the implementation of a specific
innovation project, while controlling traditional projects may be based on standardized forms. Controlling Service
should develop accounting standards for certain projects with varying degrees of innovation. Primary reporting
by the innovation project should not be too formalized and its provision should be their primary responsibilities
of researchers and developers. Information reported by the innovation project must be submitted in a format
that allows you to determine the contribution of executors to the success of the project at a particular stage of it,
because such statements should be the basic document for staff motivation (participants) of the project.

Ключові слова: довгостроковий інноваційний проект, планування проекту, оперативний контролінг, кон-
тролер інноваційного проекту.

Key words: long-term innovative project, project planning, operational controlling, controller of innovative project.

нього середовища інноваційного проекту додає неви-
значеності його результатам. Слід відзначити, що прак-
тика розробки та впровадження інновацій на вітчизня-
них підприємствах характеризується недостатньою ко-
ординацією підрозділів, які беруть участь в інновацій-
ному проекті, слабким опрацюванням питань ефектив-
ності інновацій і недостатнім врахуванням вимог май-
бутніх клієнтів, які до того ж можуть змінитися за час
реалізації інноваційного проекту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати дослідження базуються на
основних положеннях теорії управління
підприємством, що історично склалися, а та-
кож на теоретичних основах контролінгу, які
були розроблені у другій половині 20-го сто-
ліття економістами переважно німецькомов-
них країн. Так, необхідно відзначити вели-
кий вплив на розвиток концепції контролінгу
Ю. Вебера (Weber), П. Горвата (Horvath),
А. Дейле (Deyhle), А. Коєненберга (Coen-
nenberg), Г.-У. Кюппера (Кuрреr), Л. Лахні-
та (Lachnit), Ф.Г. Пемеллера (Peemoller), Т.
Рейхманна (Reichmann), Р. Ешенбаха (Es-
chenbach), А. Цюнда (Ziind). Проблемам кон-
тролінгу в інноваційній сфері присвячені ро-
боти К. Брокхофа (Brockhoff) [1; 2], Г.Д. Бюр-
геля (Btirgel) [3; 4], А. Платца (Platz) [5], П.
Прейфілера (Preifiler) [6], Г. Шмельцера
(Schmelzer) [7; 8], Г. Штокбауєр (Stockbauer)
[9]. Крім того, теоретичні засади контролінгу
в інноваційній сфері (економічний аналіз в
управлінні дослідженнями і розробками,
планування інноваційних процесів і т.п.) дос-
ліджувались в працях вітчизняних авторів,
серед яких роботи В.К. Беклешова, Л.С. Блях-
мана, С.В. Валдайцева, П.Н. Завліна, B.С. Ка-
бакова, А.К. Казанцева, Р.А. Кожевникова,
Н.Н. Молчанова, К.Ф. Пузині, А.А. Румянцева,
А.Д. Шеремета, С.М. Ямпольського та ін.

Разом з тим, не приділяється належної уваги система-
тизації складових контролінгу інноваційних проектів.
Більшість наукових пошуків ведеться навколо документу-
вання ходу реалізації проектів, аналізу результатів та підго-
товки контролінгових звітів за інноваційними проектами.

МЕТА СТАТТІ
Метою ж нашого дослідження є надати системне

бачення основ контролінгу інноваційних проектів та
розкрити принципові особливості даного виду контро-
лінгу через його управлінські завдання, функції, на-
прямки та процедури.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Система контролінгу управління інноваціями повин-

на забезпечувати скорочення термінів виведення на ри-
нок нових виробів за умови оптимізації витрат на всіх
стадіях реалізації інноваційних проектів. Будь-які про-
екти, у тому числі й інноваційні, повинні реалізовувати-
ся так, щоб досягалися поставлені цілі в рамках вста-
новлених термінів і витрат.

Керівництву потрібна оперативна інформація про
хід реалізації проекту. Підрозділи, що беруть участь у
реалізації проекту, відповідають за досягнення постав-
лених цілей і дотримання планових термінів та витрат.
Інформація, яка надходить з цих підрозділів, дозволяє
отримати узагальнену картину відносно ходу проекту і
запобігти відхиленням, що виникають, або вчасно їх
компенсувати. Такі відхилення повинні виявлятися своє-
часно, інакше заходи щодо їх корегування будуть ма-
лоефективними. Бажаним є передбачення можливих
відхилень і розробка контрзаходів заздалегідь. Наприк-
лад, якщо один з функціональних підрозділів, які беруть
участь у реалізації проекту, перевиконав планове зав-
дання, то цілком можливо, що витрачено більше коштів,
ніж було заплановано бюджетом для цієї стадії (етапу)
проекту. Тобто однобічна оцінка може призвести до по-
милкового висновку про ефективність процесу реалі-
зації інноваційного проекту. Сама тому необхідним є
контролінг інноваційних проектів.

Основи контролінгу інноваційних проектів (рис. 1)
можна описати в термінах його принципів, функцій, зав-
дань, напрямків (стратегічного та оперативного), управ-
лінських процедур1. За даною принциповою схемою і по-
будоване наше дослідження.

Методологія контролінгу інноваційних проектів має
враховувати базові управлінські принципи, скореговані
на динамізм умов зовнішнього середовища, в якому діє
підприємство-інноватор. Тобто, на відміну від проектів
у сфері традиційного бізнесу, де значна увага при-
діляється дослідженню минулого досвіду і ретроспек-
тивної динаміки проекту, в ході контролінгу інновацій-
ного проекту:

— по-перше, прогнозування і планування майбут-
нього ходу реалізації стадій проекту повинні базувати-
ся на відслідковуванні поточного стану системи, при
цьому дослідженням минулого стану часто можна знех-
тувати;

— по-друге, планування і контроль параметрів інно-
ваційного проекту здійснюються лише за "вузькими
місцями", тобто увага концентрується не на всіх, а лише
на визначальних параметрах проекту;

— по-третє, аналіз відхилень, що виникають в ході
реалізації інноваційного проекту, необхідно проводи-
ти на основі порівняння трьох величин: план — факт —
бажана перспектива;

— по-четверте, необхідним є безперервний контроль
правильності самих цілей (інновації) і бажаного резуль-
тату інноваційного проекту, оскільки протягом термі-
ну реалізації проекту цілі і очікуваних результат можуть
підлягати корегуванню;

— по-п'яте, системне оцінювання отриманих ре-
зультатів на окремих стадіях в процесі реалізації
інноваційного проекту, а не лише по його закін-
ченні.

Тобто контролінг інноваційних проектів — це кон-
тролінг власне самого процесу їх реалізації з акцентом
на аналіз проміжних результатів і поетапну корекцію
кінцевих цілей (очікуваних проектних результатів).
Інноваційність властива таким проектам за визначен-
ням, робить їх цільові результати визначеними лише ча-
стково, тобто апріорі передбачається поступове уточ-

_________________________________________
1 На рис. 1 зазначено дві основні укрупнені процедури оперативного контролінгу інноваційних проектів: планування та конт-

ролінгове супроводження реалізації проекту. Таке укрупнення обумовлене обмеженнями щодо обсягів публікації.

Контролінг ІП 
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контролінгу ІП 

Функції 

контролінгу ІП 

Завдання 

контролінгу ІП 

Стратегічний 

контролінг ІП 

Оперативний 

контролінг ІП 

Планування ІП Контролінгове супроводження 

реалізації ІП 

Рис. 1. Основи управлінського контролінгу інноваційних проектів (ІП)
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нення параметрів отримуваного результату по мірі на-
ближення до нього.

Наслідком зазначеного "акценту на процес" стає
трудомісткість оцінювання отриманих результатів на
окремих стадіях по ходу реалізації інноваційного про-
екту, що є вищою, порівняно з подібним проміжним оц-
інюванням традиційних проектів. Це пояснюється дво-
ма причинами. По-перше, індивідуальністю інновацій-
них проектів, відсутністю аналогів і напрацьованих шаб-
лонів аналізу. По-друге, у зв'язку з високою неви-
значеністю кінцевих результатів проекту його окремі
етапи розглядаються менеджментом як своєрідні "про-
екти в проекті" і оцінювання їх здійснюється з ретель-
ністю, властивою оцінюванню кінцевих результатів тра-
диційних проектів.

Далі, перш ніж перейти до розгляду функцій і зав-
дань контролінгу інноваційних проектів, хотілось б
звернути увагу на той факт, що ряд дослідників змістов-
но розділяють планування і контролінг і розглядають
їх як дві послідовні та самостійні функції. Однак ми не
підтримуємо дану наукову позицію, оскільки контролінг
не можна зводити до бухгалтерського обліку та адміні-
стративно-управлінського контролю. Контролінг не
"слідує за плануванням". Він — підтримує на методич-
ному та інформаційному рівні як сам процес плануван-
ня, так й інші функції менеджменту.

Відповідно, основну функцію контролінгу іннова-
ційних проектів можна визначити так: інформаційно-
аналітична і методична підтримка процесів планування,
обліку, контролю і аналізу параметрів проекту, а також
консультування керівництва щодо прийняття рішень
стосовно подальших етапів реалізації проекту.

У більшості робіт з управління проектами основна
увага приділяється оперативним завданням контролінгу.
І це сповна виправдано для проектів з низьким рівнем
інноваційності. Проте, коли йдеться про довгострокові
інноваційні проекти, то доцільно виділяти як оператив-
ний, так і стратегічний рівні контролінгу, функції і зав-
дання яких істотно різняться. У стратегічному аспекті
контролінг підтримує процес ухвалення рішень щодо
напряму інноваційної діяльності, грунтуючись на
інструментарії стратегічного аналізу. Базуючись на ре-
зультатах аналізу ризиків, а також сильних і слабких
сторін підприємства, контролінг допомагає менеджерам
відсіювати стратегічно неперспективні інноваційні ідеї.
Оперативний контролінг більшою мірою спрямований
на підтримку процесів планування, контролю і регулю-
вання поточного ходу реалізації інноваційних проектів.
Далі ми почергово зупинимось на особливостях зазна-
чених двох напрямів оперативного контролінгу іннова-
ційних проектів (по-переше, планування, по-друге, кон-
тролінгове супроводження ходу реалізації проекту).

Розглянемо детальніше завдання контролінгу в
сфері планування інноваційних проектів. Слід підкрес-
лити, що контролінг не займається розробкою і реалі-
зацією планів інноваційного проекту. Ці функції покла-
дені на керівництво підприємства і окремих функціо-
нальних підрозділів, а також на керівників проектів.
Проте фахівці підрозділів контролінгу відповідають за
розробку методик і інструментів планування, які нада-
ються у розпорядження керівництва проектної групи.

Сформульована стратегічним керівництвом підприє-
мства мета інноваційного проекту за допомогою про-
цедури формування структурного плану розбивається
на окремі підцілі, завдання та дії. Потім плануються ок-
ремі параметри: перелік заходів, що формується за до-
помогою складання специфікації робіт; терміни реалі-
зації окремих етапів проекту; ресурси, зокрема вироб-
ничі потужності; витрати (кошторис витрат).

Розвиваючи викладену на початку статті думку щодо
принципового "акценту на процес", тобто необхідність
підвищеної уваги до етапів реалізації інноваційного про-
екту, врахування можливості відхилення від на початку
визначених кінцевих цілей проекту і корекції зазначе-

них цілей, необхідно рекомендувати поетапне плануван-
ня довгострокових інноваційних проектів. Його сутність
полягає в тому, що на ранніх етапах мають бути перед-
бачені альтернативні варіанти реалізації проекту з
відповідними альтернативними термінами та витратами.
Такий підхід дозволить знизити ризики суттєвого пе-
ревищення термінів та витрат за проектом.

Поетапне планування довгострокових інноваційних
проектів можна здійснювати, по-перше, детально опра-
цьовуючи всі стадії проекту і, по-друге, укрупнено, не
відокремлюючи деякі стадії одна від одної. До другого
варіанту доцільно вдаватися за умов дефіциту часу. Хоча
застосування укрупненого поетапного планування про-
ектів має й іншу причину: не всі стадії інноваційного
проекту, розрізнюванні в теорії, можна на практиці ви-
ділити як окремі фінансові підпроекти. Так, часто стадії
опрацювання інноваційної ідеї і власне розробки про-
екту не відокремлюються одна від одної. Наслідком пла-
нування за укрупненими етапами інноваційного проце-
су стають, як правило, порівняно вищі витрати за про-
ектом.

З точки зору трудомісткості контролінгу іннова-
ційних проектів, важливим є вибір ступеня деталізації
поетапних планів їх реалізації. Такий вибір обумов-
люється схильністю "власника" проекту до ризику. За
умови високої схильності до ризику плани перших етапів
розробляються укрупнено, а по мірі наближення до за-
кінчення проекту їх деталізація зростає. Відносно низь-
ка схильність до ризику і бажання його знизити (усуну-
ти) вимагають сполучати укрупнене і детальне плану-
вання вже на ранніх стадіях, що, відповідно, істотно
підвищує витрати на контролінгову підтримку проекту.

З позиції контролінгового "акценту на процес", що
логічно передбачає поступову корекцію на початку вста-
новлених цільових результатів інноваційного проекту,
доцільним є первинне формування рамкового плану з
подальшою деталізацією за стадіями. При цьому після
реалізації попередньої стадії затверджується детальний
план для подальшої з врахуванням відповідних корегу-
вань, запропонованих з боку контролінгу.

Складнішою, з точки зору контролінгу взагалі і пла-
нування зокрема, є необхідність одночасної реалізації
декількох інноваційних проектів, які при цьому "конку-
рують" один з одним за ресурси: персонал, приміщен-
ня, устаткування, фінанси тощо. За умови одночасної
реалізації декількох проектів постають питання, звідки
можна залучити додаткові потужності і де взяти додат-
кові кошти? При цьому безперервно вирішуються зав-
дання визначення пріоритетного проекту і оновлення
розрахунків щодо термінів, ресурсів та витрат. Логіч-
но, що пріоритет має встановлюватись на основі перед-
бачуваного економічного або іншого ефекту від реалі-
зації інноваційного проекту.

Таким чином, розглянувши основні особливості пла-
нування інноваційних проектів у рамках оперативного
контролінгу, перейдемо до питання контролінгового
супроводження ходу реалізації проекту.

Як вже відзначалось, інноваційний проект потребує
підвищеної уваги до моніторингу його реалізації ("ак-
цент на процес"). Це потребує розробки індивідуальних
форм для збору і обробки інформації щодо ходу реалі-
зації певного інноваційного проекту, тоді як контролінг
традиційних проектів може здійснюватися на основі
уніфікованих форм.

Систематизувавши процедури контролінгового су-
проводження ходу реалізації проекту, отримуємо такий
їх перелік:

— розробка необхідних контролінгових форму-
лярів, що уніфікують процес збору і обробки інфор-
мації;

— оцінювання даних поточного обліку;
— заповнення і обробка контролінгових форму-

лярів, де зазначаються планові та фактичні величини за
етапами проекту;
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— виявлення і аналіз відхилень;
— прогнозування подальшого ходу реалізації інно-

ваційного проекту;
— складання проміжних звітів за етапами проекту;
— розробка заходів корекції, спрямованих на усу-

нення суттєвих відхилень від бюджету;
— надання звітів керівництву;
— проміжна калькуляція інноваційного продукту

(технології) на основі фактично досягнутих параметрів
проекту;

— остаточний звіт, що охоплює оцінку ходу і резуль-
тати реалізації інноваційного проекту.

Успішне виконання зазначених процедур грунтуєть-
ся на володінні контролінгової служби необхідною
вхідною інформацією, перелік якої можна окресли як
такий:

— список завдань і робіт за інноваційним проектом,
закріплених за відповідальними підрозділами;

— планові терміни реалізації проекту в цілому і його
окремих етапів;

— бюджет проекту, деталізований за стадіями (ета-
пами);

— планові проміжні результати інноваційного про-
екту.

Зважаючи на обмеження щодо обсягів публікації,
ми зупинимось на принципових положеннях, які необ-
хідно враховувати при створенні системи документо-
обігу і відповідних формулярів для забезпечення
інформаційної підтримки контролінгу інноваційного
проекту.

Щонайперше, необхідно зважати на рівень інно-
ваційності проекту. Логічно, що звітність для проектів
з високим рівнем інноваційності має бути порівняно
менш формалізованою, ніж для проектів, що стосу-
ються нерадикальних інновацій. При цьому контро-
лінгова служба має розробити певні стандарти
звітності для проектів з різним ступенем інновацій-
ності.

По-друге, необхідно виходити з того, що надання
первинної звітності про виконану роботу повинне вхо-
дити до кола безпосередніх обов'язків дослідників та
розробників, не дивлячись на те, що існує певна небез-
пека зниження творчої активності з причини бюрокра-
тизації цього процесу. З даної причини первинна
звітність за інноваційним проектом не має бути занадто
формалізованою.

По-третє, обробка первинної звітності є функцією
контролеру проекту (представника контролінгової
служби підприємства), який за допомогою інструмен-
тарію виявлення і оцінки відхилень фактичних вели-
чин від планових складає власний звіт й інтерпретує
отримані результати з точки зору подальших перспек-
тив реалізації інноваційного проекту. Укрупнена й
інтегрована інформація подається ним керівництву
підприємства. При цьому відбувається цілеспрямова-
не інформування підрозділів і окремих осіб, що бе-
руть участь в інноваційному процесі, в результаті чого
досягається необхідна інформаційна прозорість
відносно виконуваних робіт і отриманих результатів
за проектом.

По-четверте, підготовка контролінгової звітності
має відбуватись з встановленою періодичністю, яка по-
винна узгоджуватись з обліковою політикою підприє-
мства.

По-п'яте, інформація у звітності за інноваційним
проектом має подаватись у форматі, що дозволяє ви-
значити внесок конкретних виконавців в успіх проекту
на тій або іншій його стадії. Така звітність має стати ба-
зовим документом для мотивування персоналу (учас-
ників) проекту. Це також прояв управлінського "акцен-
ту на процес" при реалізації інноваційних проектів:
відповідна мотивація учасників здатна суттєво знизити
ризики, скоротити терміни і оптимізувати витрати ре-
сурсів.

ВИСНОВКИ
Інноваційний проект потребує підвищеної уваги

до ходу його реалізації ("акцент на процес"), тоді як
контролінг традиційних проектів передбачає "акцент
на результат". Доведено, що необхідною є розробка
індивідуальних форм для збору і обробки інформації
щодо ходу реалізації певного інноваційного проекту,
тоді як контролінг традиційних проектів може
здійснюватися на основі уніфікованих форм. При цьо-
му контролінгова служба має розробити певні стан-
дарти звітності для проектів з різним ступенем інно-
ваційності, а первинна звітність за інноваційним про-
ектом не має бути занадто формалізованою, оскіль-
ки її надання повинне входити в коло обов'язків дос-
лідників та розробників. У ході подальших досліджень
необхідно розробити систему документообігу (зок-
рема, формуляри звітності) для управлінського кон-
тролінгу інноваційних проектів на вітчизняних висо-
котехнологічних підприємствах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Визначення пріоритетів розвитку сільського розселен-
ня України є актуальним завданням, обумовленим необхід-
ністю його активної державної підтримки, стабілізації со-
ціально-економічного потенціалу сільських поселень, а та-
кож визначенням подальших перспектив його розвитку.
Першочерговими завданнями державного значення є вирі-
шення проблем забезпечення життєдіяльності сільського
населення та сприяння розвитку сільських територіальних
громад. Це вимагає обгрунтування нових концептуальних
основ формування сучасної політики просторового розвит-
ку сільського розселення.

Наразі зміна ідеологічних засад сучасної політики роз-
витку сільських територій повинна відбуватися через усві-
домлення суспільством необхідності активного гуманітар-
ного розвитку цих територій з цільовою орієнтацією на до-
сягнення високих соціальних параметрів життєзабезпечен-
ня сільських мешканців, істотне збільшення обсягів соціаль-
них інвестицій у розвиток сільських поселень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблемам комплексного розвитку сільських територій

присвятили праці М. Орлатий [1], О. Павлов [2], В. Тере-
щенко [3]; розвитку сільських територій у контексті сталості
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GOVERNMENT PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENT OF UKRAINE

У статті обгрунтовано необхідність зміни стратегічних засад політики розвитку сільського розселення
України. Виявлено базові обмеження розвитку сільських територій у сфері зайнятості та добробуту. Сфор-
мульовано концептуальні пріоритети розвитку сільського розселення в умовах обмеженості ресурсів, що
базуються на потенціалі ендогенного розвитку, комунікаційних зв'язках, визначенні точок соціально-еко-
номічного розвитку. Обгрунтовано стратегічні орієнтири розвитку сільського розселення України, спря-
мовані на подолання системних обмежень в сільських поселеннях з урахуванням специфіки сільської еко-
номіки та необхідності гуманізації політики у цій сфері. Акцентовано увагу на необхідності розвитку еко-
номічної основи сільського поселення та сільської соціальної інфраструктури.

In article need of change of the strategic principles of policy of development of rural settlement of Ukraine is
proved. Basic restrictions of human development of rural territories in the sphere of employment and welfare were
described. Conceptual priorities of development of rural settlement in the conditions of limitation of the resources
which are based on the potential of endogenous development, communication communications, definition of points
of social and economic development are formulated. Strategic reference points of development of rural settlement
are proved directed on overcoming of system restrictions in rural settlements taking into account specifics of rural
economy and need of a humanization of policy for this sphere. The attention is focused on development of an
economic basis of the rural settlement and rural social infrastructure. It is opened shortcomings of state programs
and projects of development of rural territories, the directions of optimization of their development are proved.

Ключові слова: сільське розселення, державна політика, концептуальні пріоритети, стратегія розвитку,
сільська територіальна громада.

Key words: rural settlement, state policy, conceptual priorities, strategy of development, rural territorial community.
— В. Дієсперов [4], М. Малік, О. Булавка [5]; управління
сільськими територіями — М. Кропивка, П. Саблук [6] та ін.
Попри значні наукові здобутки, залишаються невизначени-
ми перспективи забезпечення стабілізації сільської посе-
ленської мережі та розвитку сільських територій у контексті
сучасних завдань модернізації українського суспільства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування стратегічних орієнтирів

розвитку сільського розселення України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблеми сільського розселення значною мірою обу-

мовлені недооцінкою їх ролі в соціально-економічному роз-
витку країни, що проявляється у пануванні аграрної пара-
дигми галузевого характеру на противагу парадигмі
сільського розвитку, що характеризується людиноцентри-
стським підходом. У площині економічної практики це обу-
мовлює домінування залишкового принципу фінансування
потреб села та його мешканців. Зокрема Державною цільо-
вою програмою розвитку українського села на період до
2015 р. на розвиток цих територій передбачено лише 16,4 %
від всіх раніше запланованих витрат [7].

Як наслідок, продовжується руйнація сільської посе-
ленської мережі, результуючим етапом якої є зникнення сіл
(за даними Держслужби статистики України, протягом
1990—2014 рр. чисельність сільських поселень зменшилася
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на 422 од., що перевищує кількість сіл всієї Чернівецької об-
ласті). Інтенсивність руйнації сільської поселенської мережі
підвищується (за 1990—2000 рр. — 6 одиниць, за 2001—2014
рр. — уже 18 одиниць середньорічного скорочення сіл).

Загальновизнано, що основні напрями державної пол-
ітики розвитку сільських територій повинні бути орієнто-
ваними на захист конституційних прав кожного громадя-
нина, його особистий розвиток і охорону здоров'я, а також
забезпечення стабільності соціально-економічних та еколо-
гічних умов сільських територій. У зв'язку з цим зростає зна-
чущість соціальної відповідальності територіальних громад,
суб'єктів господарювання та органів місцевого самовряду-
вання за соціально-демографічну ситуацію у сільській місце-
вості, досягнутий рівень її соціально-економічного розвит-
ку, забезпеченість соціальною та ринковою інфраструкту-
рою. Державне регулювання соціально-економічного роз-
витку українського села повинно базуватися на таких ос-
новних вихідних принципах: узгодженість індикативного і
директивного управління; аграрний протекціонізм; принцип
єдності економічних і соціальних цілей.

Соціально-економічний розвиток сільських територій
України та їх поселенської мережі повинен відбуватися у
контексті нової ідеології формування суспільних відносин,
що грунтується на балансі інтересів кожної людини, що
мешкає в сільській місцевості, інтересів сільських терито-
ріальних громад і суспільства, а також певною мірою вра-
ховувати характер сучасних трансформаційних процесів
(табл. 1).

У контексті актуальних завдань подолання системних
обмежень розвитку сільського розселення на особливу ува-
гу з боку державних органів управління заслуговують такі:
відсутність будь-яких суб'єктів господарювання у половині
сіл країни; дрібнотоварність та низькопродуктивність осо-
бистих підсобних господарств; монофункціональність
сільської економіки, високі темпи скорочення зайнятості у
цій сфері; ускладнений доступ сільського населення до по-
слуг центрів зайнятості; низька концентрація капіталу в
сільськогосподарських підприємствах та недоступність кре-
дитних ресурсів для переважної більшості сільських меш-
канців. Гуманізація розвитку сільського розселення Украї-
ни повинна здійснюватися через поступове подолання та-
ких обмежень, як високий рівень участі сільського населен-
ня у неформальній зайнятості, значне приховане безробіт-
тя, висока частка сезонної зайнятості. Внаслідок цього фор-
муються надзвичайно низькі трудові доходи сільського на-
селення, що активізують процес депривації, тобто позбав-
лення повноцінної реалізації трудового потенціалу, отри-
мання якісних соціальних послуг, розвитку власних профе-
сійних, інтелектуальних та творчих здібностей.

В умовах істотної обмеженості наявних ресурсів роз-
витку основними концептуальними пріоритетами зміцнен-
ня сільського розселення України слід визнати:

— створення соціально-економічних умов для мо-
білізації потенціалу ендогенного розвитку сільських по-

селень, насамперед через інтенсивне використан-
ня потенціалу місцевої економіки та місцевих гро-
мад;

— посилення міжселенних комунікативних
зв'язків і створення системи взаємодії між управлі-
нськими структурами і суб'єктами господарювання;
залучення фахівців для виявлення і мобілізації ре-
зервів розвитку поселень на всіх рівнях управління;

— визначення точок активізації соціально-
економічного розвитку сільського розселення, ос-
нову яких можуть становити центри сільських рай-
онів та великі села.

Зміцнення економічної основи розвитку
сільського розселення повинно спиратись на ради-
кальні трансформаційні перетворення в економічній
системі, зокрема щодо форм власності. Державна
підтримка особистих селянських господарств, як
одного з основних сільгоспвиробників, практично
відсутня, а на державну підтримку фермерських
господарств припадає лише 2 % всіх витрат [8].
Важливо активізувати зусилля усіх суб'єктів управ-
ління у напрямі створення ринкової інфраструкту-
ри збуту сільськогосподарської продукції особис-
тими селянськими господарствами через розгортан-
ня повнофункціональної мережі регіональних агро-
промислових ринків передбачивши на етапі плану-
вання бюджетних видатків необхідні кошти для
фінансування створення додаткових робочих місць

у несільськогосподарських видах діяльності у відповідності
з потребою.

Комплексність та складність вирішення проблем
сільського розселення України потребують визначення ба-
зових стратегічних орієнтирів його розвитку на основі сис-
темної зміни домінуючих поглядів — це визнання необхід-
ності переходу від розвитку сільської економіки як виключ-
но сільськогосподарської до іншого типу, що характери-
зується розгалуженою структурою та збалансованістю
різних видів економічної діяльності.

Для стабільного розвитку сільського розселення Украї-
ни в складних соціально-економічних умовах необхідним є:

— створення центрів розвитку сільських територій, які
формуватимуться із професіоналів із залученням необхід-
них експертів та функціонуватимуть у формі неурядових
організацій. Це забезпечуватиме концентрацію ресурсів на
місцевому рівні, зростання територіальної конкуренції за
інвестиції і робочі місця, які б стимулювали окремі ініціати-
ви сільських територіальних громад, координацію діяльності
організацій та служб щодо забезпечення соціального роз-
витку сільських територій (центри зайнятості, інноваційні
структури, благодійні фонди, заклади вищої освіти). Одним
з можливих джерел отримання коштів для створення таких
організацій є реорганізація районної державної адмініст-
рації та реформування напрямів її діяльності;

— розвиток комунікаційних зв'язків на основі розгалу-
ження транспортної інфраструктури як необхідної переду-
мови підвищення мобільності трудових ресурсів та терито-
ріальної доступності соціальних послуг.

Не менш важливе значення має створення нових
сільсько-міських партнерств, а також підтримка розвитку
малих і середніх міст, оскільки сільські території не розви-
ваються ізольовано і знаходиться в умовах недостатньо або
неефективно задіяних ресурсів.

На державному рівні має бути вирішена проблема спри-
яння щодо створення сімейних ферм у сільській місцевості
через трансформацію частини особистих селянських гос-
подарств на сучасні товарні ферми; створення багатофунк-
ціональних сільськогосподарських кооперативів, які б за-
безпечували увесь комплекс робіт з виробництва сільсько-
господарської продукції і таким чином сприяли б розв'я-
занню проблеми зайнятості та формуванню доходів знач-
ної частини сільського населення. У цьому зв'язку актуалі-
зується завдання державної підтримки суб'єктів підприєм-
ницької діяльності, які реалізують проекти та програми,
спрямовані на покращення соціально-економічної ситуації
в сільських поселеннях (створення робочих місць, збільшен-
ня податкових надходжень, надання інформаційно-консуль-
таційних послуг, покращення транспортного сполучення).

Для збереження і розвитку соціально-економічного
потенціалу сільського розселення доцільно реалізовувати
масштабні регіональні проекти із застосуванням елементів
кластеризації, що забезпечить комплексне поєднання в
сільських районах підприємств харчової та переробної про-

Таблиця 1. Характер трансформацій у сільському розселенні
України

Властивості Прояв властивості 

Обумовленість 

базовими процесами 

розвитку 

суспільства та 

економіки 

Основними детермінантами трансформації є 

урбанізація, зміна суспільно-політичного устрою та 

організаційно-правових форм господарювання, 
економічні негаразди, що обумовлюють залишковий 

принцип фінансування села 

Територіальна 
диференціація 

Через різну інтенсивність трансформаційних процесів 

вони суттєво відрізняються в територіальному розрізі 

(регіон, район, поселення)  

Кумулятивний прояв Трансформація поселенської мережі обумовлена 

комплексом процесів у різних сферах 

життєдіяльності людей (природному та механічному 

русі населення, зайнятості, добробуті та ін.)  

Необхідність 

зворотного впливу 

Через складні взаємозв’язки, комплексність 

трансформаційних процесів, їх масштабність й 

інерційність вони потребують такого ж зворотного 

впливу  

Опосередкованість 

прояву  

Залежать і підпорядковуються не тільки конкретним 

обставинам, а й рішенням суб’єктів щодо 

демографічної (репродуктивної, міграційної, 

матримоніальної) поведінки  

Пролонгованість у 

часі 

Трансформації охоплюють здебільшого період  

10–50 років  
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мисловості, об'єктів сфери послуг. Диверсифікація видів
економічної діяльності у сільській місцевості, створення
нових джерел доходів населення поза сільськогосподарсь-
ким виробництвом шляхом створення сервісних центрів,
підтримки розвитку народних ремесел та туризму сприя-
тимуть збереженню потенціалу сільського розселення краї-
ни. У цьому ж напрямі діятиме державна підтримка підприє-
мницької ініціативи через допомогу і супровід у відкритті
своєї справи, сприяння розвитку підприємництва (усунен-
ня бюрократичних перепон, інформаційні і консультаційні
послуги), поступове вирішення проблем у підприємницько-
му середовищі (монополізм, порушення зобов'язань перед
орендарями). Важливого значення набуває формування
ефективної кредитної та постачально-збутової кооперації,
об'єднання некомерційних організацій товаровиробників. У
найближчій перспективі необхідно забезпечити створення
додаткових цільових фондів інвестування проектів розвит-
ку сільських територій, які б сприяли формуванню старто-
вого капіталу підприємницької ініціативи, стимулювали на-
дання послуг через систему пільгового кредитування.

У системі пріоритетів розвитку сільського розселення
України чільне місце належить зміцненню сільського посе-
ленського потенціалу на основі практики створення бага-
тофункціональних центрів соціального розвитку (школа-
сад, центри дозвілля, центри побутового обслуговування,
рекреаційно-лікувальні заклади) за умови зміцнення ролі
місцевих бюджетів у розвитку соціальної сфери шляхом
підвищення ефективності управління комунальним майном
та землею територіальної громади; залучення альтернатив-
них джерел наповнення бюджету (спонсорська допомога,
добровільне оподаткування, кошти іноземних фондів, залу-
чення коштів на розвиток через державно-приватне парт-
нерство; дієвий громадський контроль за рухом бюджетних
коштів).

З метою мінімізації патерналістських настроїв потрібно
активно сприяти участі сільського населення у соціально-
економічному розвитку цих територій через створення
органів самоорганізації, посилення інформаційно-організа-
ційної роботи з населенням. Так, доступ територіальних
громад до вирішення проблем поселень обмежується через
відсутність реєстрації статутів територіальних громад. Про-
те законодавча невизначеність реалізації цих механізмів
призводить до ускладнення їх практичного застосування.
Необхідно активізувати дієвий механізм участі територіаль-
них громад у процесі прийняття соціально важливих рішень
через загальні збори громадян за місцем проживання,
місцеві ініціативи та громадські слухання.

У цьому контексті ефективним інструментом впливу
на розвиток сільського розселення повинні бути державні
програми та проекти, головними недоліками яких є декла-
ративність заходів, недостатнє фінансування, неефектив-
не середньострокове планування діяльності, відповідність
програм реформування сільської економіки визначеним
соціальним пріоритетам. Головними напрямами оптимі-
зації розроблення державних програм, орієнтованих на за-
безпечення ефективного соціального розвитку сільських
територій та зміцнення їх поселенського потенціалу краї-
ни є:

— визначення та обгрунтування критеріїв розподілу
бюджетних коштів на соціальні потреби з метою підвищен-
ня ефективності їх використання та забезпечення економі-
чного стимулювання депресивних територій;

— запровадження програмно-цільових підходів форму-
вання та використання коштів задля реалізації стратегічних
напрямів соціального розвитку сільських території;

— розширення практики сумісного державно-комерц-
ійного фінансування шляхом залучення до фінансування
програми міжнародні фонди, приватні організації;

— запровадження постійного фінансового моніторин-
гу виконання державних програм з метою мінімізації не-
ефективного використання коштів програм;

— залучення на етапі формування програм якомога
більше фахівців-практиків з розвитку сільських територій
(сільських та селищних голів, представників агенцій місце-
вого розвитку, асоціації фермерів, навчальних та науково-
дослідних закладів, тощо) для посилення практичної спря-
мованості програм;

— підвищення ефективності реалізації соціального на-
пряму програми шляхом збільшення соціальних інвестицій
до 50 % всіх витрат програми, враховуючи потреби розвит-
ку сільських територій як складних суспільно-територіаль-
них систем.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Пріоритети державної політики розвитку сільського роз-
селення України повинні мінімізувати ризики руйнації посе-
ленської мережі. Для її стабілізації необхідно істотно зміни-
ти систему управління, забезпечити розвиток на базі актив-
ності сільських територіальних громад. Необхідним є фор-
мування сприятливого інституційного середовища та удос-
коналення механізму активізації функціонування вже існу-
ючих органів самоорганізації населення, забезпечення взає-
модії сільської громадськості з органами місцевого самовря-
дування. Розробка нових проектів розвитку територіальних
громад та застосування в їх реалізації антикризового менед-
жменту підвищить ефективність соціально-економічної ста-
білізації сільської поселенської мережі України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку ринкових відносин фінансовий ри-

нок, який представляє собою сукупність економічних
відносин з приводу перерозподілу тимчасово вільних
фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізич-
ними особами через систему фінансових інститутів на ос-
нові взаємодії попиту та пропозиції, має дуже важливе
значення [11, с. 15].

Фінансовий ринок є координатором всієї фінансової
системи, сферою, за допомогою якої здійснюється рух
фінансових ресурсів, і одним із механізмів підвищення кон-
курентоспроможності економіки країни, бо спрямування
фінансових ресурсів проходить на конкурентній основі до
найбільш привабливих суб'єктів господарювання.

В основі ефективної діяльності фінансового ринку
лежать чітко розроблені засади державного регулювання
відносин між його учасниками. Держава визначає і конт-
ролює правові основи ринкових відносин, встановлює ба-
зові правила економічних стосунків учасників ринку шля-
хом законодавчого регулювання і встановлення правил
ліцензування їх професійної діяльності, емісії та обігу
цінних паперів, захисту прав інвесторів.

Наразі в Україні механізм державного регулювання
функціонування фінансового ринку характеризується
рядом недоліків, зокрема, нечітким розподілом повнова-
жень його суб'єктів, відсутністю уніфікації інструментів
регулювання, потребує реформування, тому дослідження
напрямів його удосконалення є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні і практичні аспекти державного регулю-

вання фінансового ринку досліджувались рядом вітчиз-
няних і зарубіжних вчених таких, як М. Алєксєєв, О. Ба-
рановський, Р. Бернард, Б. Борн, М. Бурмака, В. Геєць,
С. Герасимова, Д. Дмитренко, А. Дьомін, М. Квинтин,
Т. Кембелл, В. Клименко, В. Колесник, Ю. Кравченко,
М. Крупка, Н. Мацелюх, В. Міщенко, О. Мозговий, С. На-
уменкова, О. Смолянська, Дж. Стігліц, М. Тейлор, В. Уни-
нець-Ходаківська, А. Чухно, У. Шарп, В. Шелудько, І. Яку-
шик та інші.

У наукових працях українських вчених визначено ряд
недоліків сучасного механізму державного регулювання
фінансового ринку, намічено окремі напрями його удос-
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коналення, проте динамічний розвиток економічних відно-
син, проведення ряду економічних реформ в Україні вима-
гає визначення нових форм та інструментів державного
регулювання із врахуванням досвіду розвинутих країн світу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження методологічних

основ, форм та інструментів державного регулювання
фінансового ринку в Україні, визначення проблем та ок-
реслення можливих шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У науковій літературі державне регулювання фінан-

сового ринку та його складових визначається як систе-
ма певних методів і прийомів, призначена для впоряд-
кування діяльності учасників і операцій між ними шля-
хом встановлення державою певних вимог та правил з
метою впорядкування їх взаємовідносин і забезпечен-
ня захисту інтересів [3; 5, с. 53].

Необхідність державного регулювання фінансового
ринку обумовлюється такими чинниками:

— фінансовий ринок є базою для реалізації значної
сукупності економічних пріоритетів розвитку країни;

— забезпечення стабільного функціонування фінан-
сової системи країни в цілому шляхом взаємоузгодження
і врівноваження інтересів всіх учасників;

— правовий захист інтересів інвесторів на фінансово-
му ринку, що може забезпечити лише держава;

— зниження інвестиційних ризиків для міжнародних
інвесторів;

— для залучення в процес економічного розвитку
вітчизняних інвесторів;

— координація функціонування фінансових установ і
захисту прав споживачів фінансових послуг [11, с. 51].

Основна мета державного регулювання фінансового
ринку полягає у формуванні системи забезпечення умов для:

— реалізації державної політики в сфері фінансових
послуг;

— розвитку і функціонування ринку фінансових по-
слуг;

— ефективного перерозподілу фінансових ресурсів
із урахуванням інтересів учасників ринку і суспільства
в цілому;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

— забезпечення учасників ринку необхідною інфор-
мацією щодо випуску та обігу цінних паперів, фінансово-
господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод
з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на
ціноутворення на ринку цінних паперів;

— забезпечення однакових можливостей для доступу
емітентів, інвесторів і посередників на ринки капіталу та
похідних фінансових інструментів;

— гарантування прав власності на цінні папери;
— інтеграції в європейський та світовий фондові рин-

ки;
— розвитку добросовісної конкуренції на ринку

цінних паперів;
— контролю за прозорістю та відкритістю фінансо-

вого ринку [4, с. 54; 11, с. 54].
Державне регулювання обов'язково має здійснюва-

тись у таких сферах фінансового ринку: допуск цінних
паперів до публічних торгів; розкриття інформації емітен-
тами; функціонування організаторів торгівлі (фондових
бірж та торговельно-інформаційних систем); регулюван-
ня діяльності професійних учасників ринку, насамперед
брокерів і дилерів, та їх відносин з клієнтами; реклама на
ринку цінних паперів; заборона маніпулювання цінами.

До основних завдань державного регулювання фінан-
сового ринку слід віднести:

— оптимальний розподіл функцій державних органів
фінансового ринку та координація їх функціонування;

— формування і реалізація комплексу організаційно-
правових заходів, спрямованих на зниження ризиків для
всіх учасників фінансового ринку шляхом контролю за
проведенням фінансових операцій, оцінки ризиків
ліквідності, платоспроможності, операційних ризиків шля-
хом впровадження ефективних процедур на основі Ба-
зельських принципів платоспроможності та відповідних
Директив ЄС;

— побудова механізму управління розвитком держав-
них цінних паперів для уникнення непродуктивних витрат
потенційних інвестиційних ресурсів;

— запровадження єдиних стандартів інвестування,
оцінки ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних
фінансових установ за правилами, визначеними Глобаль-
ними стандартами результативності інвестування;

— приведення українських стандартів, що використо-
вуються на фінансовому ринку, у відповідність до міжна-
родних;

— створення і постійне оновлення інформаційної бази
про стан фінансового ринку з можливість вільного досту-
пу для учасників ринку;

— прийняття законодавчих актів щодо створення са-
морегулятивних організацій на фінансовому ринку і виз-
начення засад їх функціонування:

— систематизація можливих правопорушень на фі-
нансовому ринку і визначення заходів відповідальності за
недотримання встановлених правил;

— формування заходів для забезпечення прозорості і
цілісності фондового ринку, запобіганню відтоку капіта-
лу за межі країни;

— сприяння розвитку та ефективного функціонуван-
ня фінансового ринку шляхом виділення фінансових і ма-
теріальних ресурсів;

Реалізація мети і завдань державного регулювання
фінансового ринку передбачає виконання ряду функцій.
В економічній літературі функції державного регулюван-
ня розглядають як складову управлінської діяльності,
зміст і обсяг конкретних функцій управління визначається
завданнями органу державного управління у відповідній
сфері економіки [1].

На основі таких теоретичних підходів можна стверд-
жувати, що функції державного регулювання фінансово-
го ринку обумовленні метою і завданнями його регулю-
вання; мають об'єктивний характер; визначають зміст ре-
гулювання; направлені на об'єкт регулювання і реалізують-
ся механізмом державного регулювання фінансового рин-
ку.

У Законі України "Про фінансові послуги та держав-
не регулювання ринків фінансових послуг" наведено пе-
релік функцій державного регулювання ринку фінансо-
вих послуг, які визначають мету і суть регулювання фінан-
сового ринку:

— проведення єдиної та ефективної державної по-
літики у сфері фінансових послуг;

— захист інтересів споживачів фінансових послуг;
— створення сприятливих умов для розвитку та фун-

кціонування ринків фінансових послуг;
— створення умов для ефективної мобілізації і розмі-

щення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансо-
вих послуг з урахуванням інтересів суспільства;

— забезпечення рівних можливостей для доступу до
ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;

— додержання учасниками ринків фінансових послуг
вимог законодавства;

— запобігання монополії та створення умов розвитку
добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;

— контроль за прозорістю та відкритістю ринків
фінансових послуг;

— сприяння інтеграції в європейський та світовий рин-
ки фінансових послуг чином [9].

На основі дослідження наукових джерел, ми вважає-
мо, що економічній суті державного регулювання фінан-
сового ринку найбільш відповідають функції, характери-
стика яких наведена у таблиці 1.

Функції державного регулювання реалізуються спец-
іальними структурами, необхідних для організації реєст-
рації випусків цінних паперів, учасників фінансового рин-
ку, постійної адаптації законодавства та підзаконних
норм, для захисту інтересів і прав інвесторів.

Функції державного регулювання фінансового ринку
реалізують регулюючі суб'єкти. Ми погоджуємося з дум-
кою В. Полюховича що суб'єктами державного регулю-
вання можуть бути лише законодавчі та виконавчі дер-
жавні органи, наділені повноваженнями впливу на об'єкти
регулювання, є носієм економічного інтересу, реально ре-
алізує його, здійснює регулюючий вплив на всю сферу рин-
ку та охоплює всю сукупність об'єктів регулювання, що
його складають [8].

Законом України "Про фінансові послуги та держав-
не регулювання ринків фінансових послуг" визначено пе-
релік суб'єктів, які здійснюють державне регулювання
фінансового ринку і відповідні об'єкти регулювання (табл.
2).

Крім зазначених у законі суб'єктів, важливу роль у
системі державного регулювання фінансового ринку
відіграють Верховна Рада України, Президент України,
Міністерство фінансів України, Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі України, Фонд державного майна,
Державна казначейська служба України; регіональні
(місцеві) підрозділи центральних органів виконавчої вла-
ди, місцеві державні адміністрації відповідно до норматив-
но закріпленого розподілу повноважень.

Принципи регулювання фінансового ринку — це ос-
новні правила, за якими відбувається цілеспрямований
вплив на систему взаємовідносин між всіма учасниками
ринку для підтримки їх рівноваги [5, с. 58].

Формування ефективної системи державного регулю-
вання фінансового ринку має відбуватись із врахуванням
принципів, розроблених міжнародними організаціями у
сфері контролю та нагляду за фінансовими ринками: Ба-
зельським комітетом по нагляду за банківською діяльні-
стю, Міжнародною організацією комісій по цінних папе-
рах (International Organization of Securities Commissions —
IOSCO) та Міжнародною асоціацією страхових наглядів
(Міжнародною асоціацією страхових наглядів
(International Association of Insurance Supervisors — IAIS),
Фінансовою комісією з проблем відмивання капіталів
(FATF) та Комітетом з питань платіжних та розрахунко-
вих систем (CPSS). До них відносяться принципи забезпе-
ченні прозорості, фінансової стійкості, платоспромож-
ності та відповідальності.
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Принцип прозорості передбачає, що діяльність учас-
ників фінансового ринку і діяльність органів державно-
го регулювання, контролю і нагляду має бути макси-
мально прозорою: повне, точне і своєчасне розкриття
результатів фінансової діяльності та іншої важливої для
інвесторів інформації, забезпечення публічного досту-
пу до інформації, що зменшує ризик фінансових махі-
націй.

Принцип фінансової стійкості реалізується різними
інструментами, зокрема, ліцензування банківської діяль-
ності, відстеженням, можливостей банківських установ
управління проблемними активами, процедурами щодо
виникнення неплатоспроможності у ринкових посеред-
ників, і дозволяє зменшити збитки інвесторів і знизити
системні ризики.

Принцип платоспроможності передбачає, що нагля-
дові органи повинні встановлювати мінімальні та достатні
вимоги, пов'язані з платоспроможністю банків для змен-
шення ризиків, що беруть на себе банки, та забезпечувати
поглинання фінансових втрат банків.

Принцип відповідальності означає, що регулюючі
органи мають бути достатньою мірою незалежними і
відповідальними при виконанні своїх функцій, діяти неза-
лежно від галузевих інтересів, нести публічну відпові-
дальність і при цьому повинна існувати система судового
перегляду рішень регулюючого органу [11, с. 68—69].

Державне регулювання фінансового ринку та його
сегментів здійснюється у таких основних напрямах:

— регулювання складу інструментів ринку та обсягу
їхніх прав;

— регулювання складу учасників ринку (комерційних
банків, страхових, інвестиційних компаній, пенсійних
фондів та інших посередників) та окремих видів їх діяль-
ності (торгівля фінансовими активами, валютними цінно-
стями, надання кредитних, страхових послуг, емісійна
діяльність);

— регулювання інформаційних потоків на ринку;
— регулювання операцій та форм торгівлі фінансови-

ми активами;
— регулювання діяльності іноземних учасників рин-

ку;
— регулювання протидії відмиванню грошей і фінан-

суванню тероризму.
Законом України "Про фінансові послуги та держав-

не регулювання ринків фінансових послуг" визначено фор-
ми державного регулювання фінансового ринку:

— ведення державних реєстрів фінансових установ та
ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

— нормативно-правового регулю-
вання діяльності фінансових установ;

— нагляду за діяльністю фінансо-
вих установ;

— застосування уповноваженими
державними органами заходів впливу;

— проведення інших заходів з дер-
жавного регулювання ринків фінансо-
вих послуг [9].

Розрізняють дві групи інструментів
державного регулювання фінансового
ринку — прямого і непрямого впливу.

Інструменти першої групи пред-
ставляють систему встановлених норм
поведінки для учасників фінансового
ринку, порядок їх застосування і при-
тягнення до відповідальності учас-
ників, що порушують ці норми:

— розробка та прийняття норма-
тивно-правових актів;

— ліцензування діяльності;
— проведення наглядової діяль-

ності та впровадження заходів впливу.
— нагляду за діяльністю фінансо-

вих установ;
— застосування уповноваженими

державними органами заходів впливу;
— проведення інших заходів з державного регулюван-

ня ринків фінансових послуг.
Друга група представляє собою сукупність інстру-

ментів непрямого економічного впливу, направлених на
формування окремих умов ринку (ціни, обсяги попиту та
пропозиції окремих сегментів фінансового ринку, рівень
конкурентної боротьби між учасниками ринку):

— зміни обсягів готівкових ресурсів;
— випуск регулюючими органами власних цінних па-

перів і проведення операцій з підтримання їх курсу на вто-
ринному ринку

— вплив на рівень ставок процента на фінансовому
ринку

— забезпечення гарантій щодо виконання зобов'язань
за цінними паперами окремих емітентів;

— стимулювання зовнішніх зв'язків з міжнародними
фінансовими організаціями;

— фінансування розвитку інфраструктури фінансово-
го ринку

— розвиток інформаційних і консультативних послуг
учасникам ринку

— підвищення кваліфікації фахівців;
— проведення комплексу заходів щодо популяризації

окремих видів діяльності та інструментів фінансового рин-
ку [4, с. 52].

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження наукових і зако-

нодавчо-нормативних джерел можна зробити висновок,
що існуюча система форм та інструментів державного ре-
гулювання фінансового ринку має ряд недоліків:

— нечіткий розподіл сфер діяльності різних органів
державного регулювання;

— наявність відмінності засобів та методів впливу
різних органів регулювання;

— недосконалість законодавчої бази державного ре-
гулювання;

— неузгодженість норм загального і спеціального за-
конодавства;

— відсутність комплексних нормативно-правових
актів щодо діяльності окремих фінансових посередників;

— високий рівень політичних, економічних, операцій-
них та інших ризиків;

— відсутність довгострокової стратегія розвитку дер-
жавного регулювання і фінансового ринку в цілому.

На нашу думку, для удосконалення державного регу-
лювання фінансового ринку необхідно:

Таблиця 1. Функції державного регулювання фінансового ринку

Джерело: складено автором за [2; 7; 9; 10].

Вид функції Зміст функції 

Інституційна 

Розробка, прийняття і реалізація законодавчих та нормативно-правових актів 

щодо державного регулювання фінансового ринку, забезпечує розвиток 

конкурентного середовища, рівноправність учасників ринку різних форм 

власності 

Регламентуюча 
Здійснення регламентації процесу організації фінансового ринку, регулювання 

діяльності складових ринку відповідно чинного законодавства 

Соціальна 
Формування системи захисту прав учасників фінансового ринку, організація і 

підтримка програм його розвитку, активізації інвестиційної діяльності 

Контрольна 

Виявлення порушень чинних законодавчих і нормативно-правових актів і 

застосування адекватних заходів впливу до порушників, що забезпечує 
своєчасне реагування на порушення 

Прогнозувальна 

Прогнозування розвитку, виявлення можливих внутрішніх та зовнішніх загроз 

фінансовій системі, розробка рекомендацій щодо комплексу оперативних та 

довгострокових заходів попередження та нейтралізації  

Координаційна 

Забезпечення взаємодії регулюючих державних органів, оптимізації процесу 

регулювання шляхом налагодження обміну інформацією, спостереженнями, 

висновками, проведення спільних нарад та зустрічей 

Інтеграційна 

Приведення принципів та правил ведення фінансової діяльності у відповідність до 

міжнародних, використання досвіду провідних країн світу щодо застосування 

прогресивних форм державного регулювання фінансового сектору внаслідок 

налагодження тісної співпраці з міжнародними організаціями 
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— розробка заходів і законодав-
че їх закріплення щодо координації
діяльності існуючих органів держав-
ного регулювання — Національного
банку України, Національної комісії
з цінних паперів та фондового рин-
ку, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання в сфері ринків
фінансових послуг;

— формування і затвердження
довгострокової стратегії розвитку
фінансового ринку України і відпо-
відної системи державного регулю-
вання;

— приведення системи держав-
ного регулювання у відповідність до
міжнародних принципів і сучасних
вимог розвитку фінансових відносин;

— уніфікація вимог і стандартів
державного регулювання фінансової
діяльності;

— узгодження та уточнення чин-
ного законодавства загального і
спеціального призначення щодо дер-
жавного регулювання фінансового
ринку;

— сприяння розвитку ефектив-
ної системи саморегульованих
організацій паралельно з посиленням державного ре-
гулювання для подолання корупції в системі регулю-
вання;

— створення загальнодоступної інформаційної бази
щодо результатів діяльності об'єктів фінансового ринку;

— впровадження систем ризик-орієнтованого нагля-
ду на засадах індивідуального підходу до оцінки ризиків
окремих учасників ринку або їхніх активів.

Отже, форми та інструменти державного регулюван-
ня фінансового ринку потребують удосконалення із вра-
хуванням тенденцій його розвитку, міжнародних прин-
ципів і досвіду високорозвинутих країн.
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Таблиця 2. Суб'єкти та об'єкти державного регулювання фінансового ринку

Джерело: складено автором [6, с. 274; 9].

Суб’єкти 

регулювання 
Об’єкти регулювання Напрями діяльності 

Національний 

банк України 

Ринок банківських послуг та 
діяльності з переказу коштів 

банківське регулювання та нагляд на індивідуальній 

та консолідованій основі; регулювання діяльності 
платіжних систем та систем розрахунків в Україні, 

визначення порядку і форм платежів, у тому числі 

між банками 

Національна 

комісія з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

Ринок цінних паперів та 
похідних цінних паперів  

розробка проектів і прийняття регуляторних актів 

на ринку цінних паперів; внесення змін та 
доповнень до регуляторних актів; здійснення 

аналізу регуляторного впливу регуляторних актів 

Національна 

комісія, що 
здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових 

послуг 

Інші ринків фінансових 

послуг 

формування і реалізація політики державного 

регулювання у сфері інших ринків фінансових 
послуг; розроблення і координації єдиної 

державної політики щодо функціонування 

накопичувальної системи пенсійного 

страхування 

Антимонопольний 

комітет України 

та інші державні 

органи 

Контроль діяльності 

учасників ринків фінансових 

послуг та отримання від них 

інформації у межах 

повноважень, визначених 

законом 

здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, запобігання, виявлення 

і припинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції; методичне 

забезпечення застосування законодавства 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Нові економічні феномени, що враховують виклики

економіки і часу та проявляються у складному перетині
відносин зближення, співробітництва, партнерства, еко-
номічної взаємодії; зростанні пріоритетності масштабу
бізнесу, становленні нових типів економічних суб'єктів,
потребують конструктивного наукового переосмислен-
ня та теоретичного обгрунтування в сфері туризму.
Адже, саме туристичний бізнес спроможний відіграти
не тільки генеруючу та інтегруючу роль у контексті по-
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У статті здійснено обгрунтування актуальності інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяль-
ності в умовах корінної та радикальної перебудови ділових процесів під впливом глобалізаційних про-
цесів, пошуку конкурентних переваг. З метою реалізації інтеграційного розвитку підприємств доведено
необхідність розроблення засад концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання, переду-
мовами якої визначено параметри та особливості інтеграційного розвитку. Сформовано порівняльні ха-
рактеристики, притаманні старій індустріальній економіці та новітній, розкрито комплекс параметрів
сучасної та майбутньої моделей управління суб'єктами туристичної діяльності. Визначено іманентні риси,
притаманні підприємствам, що функціонують в умовах економіки, орієнтованої на інтеграційний розви-
ток. Розроблено нові вимоги до функціонування підприємств галузі туризму з урахуванням інтеграцій-
них тенденцій, розглянуто їх семантичне наповнення. Розглянуті параметри та іманентні риси інтегра-
ційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності сприятимуть в подальшому удосконаленню управлін-
ня інтегрованими утвореннями на засадах положень концепції інтеграційного розвитку.

This article contains substantiation of actualities of integration development of tourism business entities
under conditions of basic and radical restructuring of business processes influenced by globalization processes
by searching for competitive advantages. It has been proved that for the purpose of integration development of
business entities it is necessarily to create basics of the concept of the integration development of business entities.
The precondition of this concept creation has been made by use of comparative characteristics of old industrial
economics and future economics. It has been described the complex of parameters explanation of modern and
future management system models of tourism business entities and immanent features of business entities that
function under conditions of economics oriented to the integration development, the new demands to the
functioning of tourism business entities in view of integration tendencies and the semantic content of these
demands. The described parameters and immanent features of integration development of tourism business
entities will contribute to further improvement of the management of integrated entities on the basis of the
integration development concept.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, передумови інтеграції, туризм, туристичне підприєм-
ство.

Key words: integration, integration process, premise integration, tourism, travel company.

зитивної динаміки кількісних і якісних параметрів роз-
витку національної економіки, але і стати дієвим муль-
типлікатором щодо покращення основних макроеконо-
мічних показників та подолати, здебільшого, інерційний
характер розвитку суб'єктів туристичної діяльності.

Механізм якісних суспільних змін, реалізований че-
рез інтеграцію, є атрибутом розвитку суб'єктів госпо-
дарювання та зростання економіки. А отже, потребує
зміни сучасної моделі управління підприємствами, роз-
роблення концептуальних засад інтеграційного розвит-
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ку суб'єктів господарювання, визначення параметрів уп-
равління інтегрованими структурами, визначення іма-
нентних рис, притаманних підприємствам, що функціо-
нують в умовах економіки, орієнтованої на інтеграцій-
ний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблеми теоретичного, методологічного та прак-

сеологічного обгрунтування інтеграційних процесів,
визначення їх місця і ролі у сучасній економіці України
знайшли відображення у працях І. Булеєва, Н. Проко-
пенко, А. Пилипенка, І. Ярошенка, В. Горбатова, Л. Ру-
денко [1—5]. Питання управління розвитком інтегра-
ційних процесів в туризмі розглядались Г. Михайлічен-
ко, М. Жуковою, А. Гайдук, Л. Нюренбергер, Н. Єгоро-
вою [6—9].

Зазначені здобутки свідчать багатогранність розробок
та високу активність наукової громади до проблем актив-
ізації розвитку інтеграційних процесів, що в свою чергу
потребує поглиблення теоретичних, методологічних та
практичних розробок, орієнтованих на інтегрований роз-
виток суб'єктів, у тому числі в туризмі, розгляду інтеграц-
ійних аспектів з урахуванням організаційного розвиту.

У наукових дослідженнях відсутні дослідження,
пов'язані із визначенням параметрів інтеграційного роз-
витку, характеристикою підприємств, що реалізують
інтеграційну стратегію. Складність та багатоаспектність
досліджуваного предмету визначає актуальність статті
та вимагає подальшого розвитку і глибокого обгрунту-
вання проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Систематизація параметрів інтеграційного розвит-

ку суб'єктів туристичної діяльності; визначення іманен-
тних рис та особливостей туристичного підприємства в
умовах інтеграційного розвитку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація інтеграційних процесів у туризмі потре-
бує розроблення новітньої концепції управління інтег-
рованими суб'єктами господарювання — інтеграційного
розвитку, яка характеризується інтеграційної взаємодії,
підвищенням значущості інтеграційних трансформацій
для національної економіки, регіонів, підприємств та
організацій, споживачів. Порівняльні характеристики,
притаманні старій індустріальній економіці та новітній,
орієнтованій на активізацію інтеграційних процесів та
економічне зростання підприємств; прогноз відповідної
до означених тенденцій зміни сучасної моделі управлін-
ня інтегрованими суб'єктами подано у таблиці 1.

Розмежування "старої" та "новітньої" економіки
викликані суттєвими глобальними змінами. Нова еко-
номіка в джерело стратегічних переваг перетворює тех-
нології генерування знань, створення компетенцій, об-
робки інформації та налагодження комунікацій з метою
розподілу цінностей. Основним сектором нової еконо-
міки визначено п'ятий, де відпочинок стає стратегічно
важливим напрямом світової економіки, а її архітектур-
ним каркасом — транснаціональні структури [10, с. 100,
157—159]. Основна причина формування пост-неоеко-
номіки — глобалізація. Вона пов'язана з корінною та ра-
дикальною перебудовою ділових процесів, які відбу-
вається в умовах впровадження новітніх інформаційних
і комунікаційних технологій. Означені тенденції, у свою
чергу, обумовлюють зміни умов функціонування
підприємств туристичного бізнесу, спонукуючи їх кон-
курувати в глобальному середовищі, результатом чого
стало виникнення нових інтегрованих форм організації
бізнесу. Таким чином, відбувається перехід до нової
наукової моделі управління, в основі якої, за думкою
Владимирової І.Г., лежать інтеграційні процеси в під-

приємствах [11]. Це спонукає до розвитку новітньої еко-
номічної концепції — інтеграційного розвитку, яка
змінить уявлення про сучасні ринки та іманентні умови
функціонування інтегрованих підприємств та обгрунтує
концептуальну та методологічну основу їх ефективно-
го функціонування. Головна увага концепції концент-
рується на взаємному пов'язанні функціонування безлічі
різноаспектних суб'єктів господарювання, які входять
до різних бізнес-моделей інтеграційних утворень.

Інтеграційний розвиток характеризується активіза-
цією інтеграційної взаємодії суб'єктів господарювання,
підвищенням рівня значущості партнерів, клієнтів для
бізнесу, усвідомленням необхідності орієнтації на пер-
спективу, а не здійсненням разових угод, формуванням
нового типу підприємства та підприємництва. Основні
економічні параметри, що його визначають, це: стан та
розвиток національної економіки (циклічний та хаотич-
ний економічний розвиток; глобальна конкуренція;
гіпермінливі, та турбулентні ринкові умови тощо); рин-
кові умови (динамічний характер туристичного попиту;
значне різноманітті туристичної пропозиції; розширен-
ня технологій ринкового впливу; зростання ролі парт-
нерів та ін.); людські ресурси (пріоритет знань, вмінь,
освіти; формування та розвиток компетенцій); внутрішні
організаційні характеристики (проактивне управління
змінами, важливість ресурсної складової, орієнтація на
знання та взаємодію, ринкова капіталізація, консолідо-
вана відповідальність); інфраструктурні чинники (акти-
візація інформаційно-комунікаційних технологій, зро-
стання інформаційних потоків).

Відповідної до означених параметрів та тенденцій,
відбувається зміна моделей управління підприємствами,
що дозволяє сформувати якісно нові вимоги до діяль-
ності підприємств галузі туризму, семантичне наповнен-
ня яких розглянуто у таблиці 2. Слід зазначити, що тео-
ретичним підгрунтям визначення іманентних рис
підприємства майбутнього в інтеграційних умовах ста-
ли дослідження І. Владимирової, яка сформувала базові
характеристики типових інтеграційних процесів [11]:
глобалізація, метизація, внутрішня інтегрованість
підприємств; гнучкість, адаптивність та самоменедж-
мент; автоматизація; передбачення; командна робота;
безмежність компанії; інноваційність; орієнтація на
інтереси власників, працівників, конкурентів, спожи-
вачів. Т. Іванова та В. Приходько підтримали зазначену
думку та акцентували увагу на таких рисах, як розви-
ток персоналу; деменеджеризація; деструктуризація;
інформатизація; віртуализація; соціалізація [12].

Особливості та іманентні риси туристичного
підприємства в умовах інтеграційного розвитку відби-
вають внутрішню будову інтегрованих формувань, по-
єднують економічні, юридичні, організаційні та аспек-
ти їх функціонування, враховують особливості зовніш-
нього середовища господарювання. Вони слугують фун-
даментом побудови ефективних систем управління
інтегрованими структурами.

ВИСНОВКИ
В умовах корінної та радикальної перебудови діло-

вих процесів під впливом глобалізації та інтеграції особ-
ливої актуальності набуває проблема розроблення кон-
цептуальних засад інтеграційного розвитку суб'єктів
господарювання, формування параметрів управління
інтегрованими структурами, визначення іманентних рис,
притаманних підприємствам, що функціонують в умо-
вах економіки, орієнтованої на інтеграційний розвиток.
Обгрунтовано, що врахування специфічних особливос-
тей інтеграційних процесів та їх реалізація у туризмі
потребує розроблення новітньої концепції управління
інтегрованими суб'єктами господарювання. Визначено
порівняльні характеристики, притаманні старій індуст-
ріальній економіці та новітній, сформовано параметри
сучасної та майбутньої моделей управління суб'єктами
туристичної діяльності. Розроблено нові вимоги до
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функціонування підприємств галузі туризму з урахуван-
ням інтеграційних тенденцій, розкрито їх семантичне
наповнення; запропоновано іманентні риси та базові ха-
рактеристики підприємства майбутнього, що розви-
вається в інтеграційних умовах.

Розглянуті параметри та іманентні риси інтегра-
ційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності спри-
ятимуть удосконаленню управління інтегрованими ут-
вореннями на засадах впровадження положень кон-
цепції інтеграційного розвитку.

Таблиця 2. Іманентні риси туристичного підприємства в умовах інтеграційного розвитку

Джерело: розроблено автором.

Основні іманентні риси Семантичний зміст характеристичних ознак 

Глобалізація діяльності  сучасне підприємство повинне розробляти та реалізовувати глобальну стратегію, що дозволить їй діяти в різних 

країнах на будь-якій стадії ланцюжка створення доданої вартості. Це сприятиме як діяльності на зарубіжних 

ринках з використанням зовнішніх ресурсів: туристично-рекреаційних, матеріальних, трудових, тощо, так і 
залучення іноземного споживача до споживання вітчизняного туристичного продукту  

Побудова діяльності на 
засадах стратегічного 

партнерства  

підприємство не обов'язково повинне мати повний набір всіх видів діяльності щодо створення та реалізації 
туристичного продукту. Суб’єкти можуть стратегічно співпрацювати з партнерами для консолідованого створення 

вартості (виробництво туристичного продукту) або виконання певних управлінських функцій (маркетинг, продаж 

турів; розробка інновацій, стратегічне управління, автоматизація тощо): контракт, контрактне управління, мережа, 

кластер тощо 

Внутрішнє інтегрування 

змісту й характеру 

управлінської діяльності 

інтегрований суб’єкт господарювання – організація з перехресними функціями управління. Замість традиційної 

жорсткої функціональної спеціалізації, організаційна побудова характеризується матричним типом, оскільки 

кожне управлінське рішення буде передбачати інтеграцію та координацію континууму управлінських функцій 

Організаційна гнучкість, 

адаптивність. 

Самоменеджмент 

інтегрованим суб’єктам, що діють у мінливому та турбулентному зовнішньому середовищі, важливо вміти швидко 

адаптуватися до змін на ринках та в ареолі середовища свого функціонування. Адаптивність – найважливіша 

властивість організації, яка може забезпечуватися цілеспрямованим, систематичним навчанням та розвитком 

працівників, включенням само менеджменту в процес діяльності.  

Активне використання 

інформаційних 

технологій, глобальних 
інформаційних систем 

сучасне підприємство характеризується активізацією використання інформаційних технологій та систем у межах 

здійснення операційного процесу туристичної діяльності, розроблення та прийняття управлінських рішень. 

Ступінь автоматизації безпосередньо визначає ефективність внутрішньої діяльності, результати роботи, 

можливості консолідації виробничих й обслуговуючих процесів партнерів та досягнення стійких конкурентних 

переваг на ринку 

Орієнтація на стратегічне 

передбачення, лідерство 

в умовах поєднання різнорідних суб’єктів в межах партнерства, необхідність злагодженого управління, швидких й 

відповідальних дій працівників можна забезпечити шляхом створення механізмів чіткого, довготермінового 

стратегічного передбачення, встановлення спільної мети та напрямів діяльності, на досягненні яких будуть 

зосереджуватись інтегровані зусилля  

Горизонтальні принципи 

організаційної будови  

департаментизація підприємства має являти горизонтальну структуру. Пірамідальні організаційні будови 

перетворяться в плоскі. Це сприятиме спрощеній та менш ієрархічній взаємодії ланок управління та підрозділів та 

забезпечить зростання персональної відповідальності працівників (індивідуумів, груп, організацій в межах 

стратегічного партнерства) 

Пріоритет групової 

(командної) роботи 

основний ресурс інтегрованого утворення – працівники, які формуються в автономні групи (команди). 

Підприємства, які націлені на розвиток персоналу, постійне підвищення його творчої й виробничої віддачі, 

зростання інтересу, замученості, умотивованості й відповідальності працівників стають більш успішні від своїх 
конкурентів. Це сприяє перетворенню знань у компетенції, а отже, ринковому успіху 

Орієнтація на власників 
ресурсів 

в умовах залучення інвестицій до розвитку туризму має приділятися істотна увага не тільки своїм акціонерам, але 
й інтересам інших власників капіталу, чого вимагають закони корпоративного управління 

Безмежність розміру 
організації 

розширення інтеграційних зв'язків між конкурентами, постачальниками, споживачами, створення інтегрованих 
підприємств, мереж, кластерів стирають традиційні границі підприємств. Компанії об'єднуються, щоб використати 

специфічні ринкові можливості, які для окремо взятих самостійних підприємств не існують. Функції й процеси, 

що реалізуються на міжорганізаційному рівні та в інтегрованому просторі, неможливо досягти в окремій компанії 

Орієнтація на 

конкуренцію 

конкуренція є вирішальною умовою прискореного розвитку підприємства й організації виробництва інноваційних 

туристичних продуктів. Для туристичних продуктів та підприємств їхній життєвий цикл стає усе коротшим, 

інтеграційні процеси сприяють спільному впровадженню інновацій, реорганізації компаній, що продовжує їх 

життєвий цикл 

Орієнтація на 

задоволення потреб 

конкретних клієнтів 

ринкова орієнтація й задоволення потреб споживачів будуть залишатися ключовими факторами успіху 

підприємства. Успішна організація має розуміти поточні й майбутні проблеми клієнтів, виконувати їхні вимоги та 

прагнути до перевищення їхніх очікувань. Система заохочень і компенсацій виходячи з рівня задоволення потреб 

клієнта слугує дієвим механізмом отримання ринкових переваг у конкурентній боротьбі. Інтеграційні процеси 

виступають передумовою та можливістю забезпечення високої якості туристичних послуг на основі впровадження 

систем управління якістю на засадах стандартів ISO-9001  

Інноваційність у мінливих зовнішніх умовах інноваційність має здійснюватися вчасно й ефективно. Для реалізації цієї мети 

інтегровані суб’єкти мають більше можливостей: створення департаментів інновацій та НДР; розроблення 

інноваційних туристичних продуктів, технологій обслуговування та управління; формування кластерів, бізнес-

інкубаторів, технопарків тощо  

Орієнтація на додану 

вартість і на якість 

щоб бути конкурентноздатними, підприємства майбутнього повинні бути впевнені в тому, що їхня діяльність 

забезпечує створення доданої вартості; з цією метою розвиток інтеграційних процесів відбувається між суб’єктами, 

пов’язаних логістично через ланцюг створення вартості (створення, реалізації та споживання туристичного продукту) 

Орієнтація на створення 

корпоративного ділового 

іміджу 

корпоративний діловий імідж виступає ключовим нематеріальним активом інтегрованої структури, що виступає 

предметом купівлі-продажу, капіталізації та ринкової вартості бізнесу 

Цінність відносин створення цінностей через взаємовигідні та взаємозалежні стосунки та відносини між суб’єктами інтеграційної 

діяльності  

Безперервність та 

систематичність взаємодії 

акцент на довгострокові бізнес-відносини, їх міцність, що досягається шляхом взаємної відповідальності між 

агентами, споживачами, публічними організаціями та формування довіри; узгодженість спільних дій  

Процесний підхід передбачається, що бажаного результату інтегровані підприємства зможуть досягти ефективніше, якщо діяльністю 

та пов’язаними з нею ресурсами управлятимуть як процесами; що зробить суб’єктів максимально адаптивними до 

змін у навколишньому середовищі 

Системний підхід зорієнтований на те, що управління інтеграційними процесами як системою сприятиме підприємству 

результативніше та ефективніше досягти мети; управління зв’язками між учасниками інтегрованої структури як 
сприятиме виникненню синергетичного ефекту 

Постійне поліпшення удосконалення спільної діяльності, оптимізація системи управління інтеграційною взаємодією учасників 
необхідно вважати незмінною метою функціонування та розвитку підприємства 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На шляху до забезпечення економічного зростання
в умовах транзитивної економіки, однією з ефективних
сталих платформ розвитку є інституціоналізм. Він пе-
редбачає застосування певного набору правил, одно-
значно зрозумілих кожному, та обмежень, які спрямо-
вують ініціативу суб'єктів управління у напрямі, бажа-
ному для власників підприємств. У цьому аспекті важ-
ливим є підхід, відповідно до якого, структурні зрушен-
ня залежать від процесів, які відбуваються не лише в
економічній площині, а й в інших сферах суспільства.
Органи державної влади використовують різні інсти-
туційні важелі в рамках середньо- і довгострокових
стратегій, які за умов посилення глобалізації та конку-
рентної боротьби дозволяють досягти успіху.

Проте рівень економічного розвитку, імпульси дер-
жавної нестабільності, розрізненість інтересів об'єктів
господарювання різних форм власності вступають у
протиріччя з ключовими вимогами зазначеного вище
підходу. Як наслідок, відбувається збільшення розриву
від еталонних позицій в сфері трансформаційних еко-
номічних перетворень та набуває значимості проблема
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Окреслено транскорпоративні важелі впливу на активізацію інноваційної діяльності суднобудівних
підприємств, що передбачають кластеризацію та застосування кластерного доходу. Визначено, що мотивац-
ійним чинником до залучення в кластер потенційних його учасників є синергічний ефект, що виникає в лока-
лізованих виробництвах і виражається в отриманні власниками і топ-менеджментом підприємств фінансо-
вого результату кооперації підприємств і розглядається як надприбуток за сприятливих умов господарюван-
ня. Проаналізовано переваги та недоліки інтеграції в суднобудівний кластер потенційних підприємств-учас-
ників. Розроблено схему управління кластером суднобудівної промисловості, що враховує активну співпра-
цю бізнесу і науки в процесі комерціалізації нововведень. Визначено пріорітетні цілі створення суднобудів-
ного кластеру Миколаївської області. Сформульовано основні переваги від впровадження розробленого ме-
тодичного підгрунтя в реальне життя щодо застосування кластерного підходу в суднобудуванні.

Means of transcorporate influence on activation of innovative activities of shipbuilding enterprises, involving
cauterization and application of the cluster approach have been defined. It was shown that a motivation factor for
attraction to the cluster of potential participants has a synergetic effect, arising in localized enterprises and it is
expressed in receiving by the owners and the top managers of companies a financial result of cooperation of the
enterprises and is regarded as surplus profit under favorable circumstances. Advantages and disadvantages of potential
enterprises-participants integration into the shipbuilding cluster have been analyzed. A shipbuilding cluster
administration plan considering active cooperation of business and science in the process of innovations
commercialization has been developed. Priority targets in creation of a shipbuilding cluster in Mykolayiv region have
been defined. Essential advantages of the guidance basis implementation in real life with application of the cluster
approach in shipbuilding have been formulated.

впровадження транскорпоративних стимулів, зокрема,
ефективного управління інноваційним потенціалом,
реалізації масштабних транскорпоративних проектів
(створення кластерів), планування науково-технологі-
чного розвитку.

Особливої ваги набуває підвищення ефективності
інноваційних процесів на промислових підприємствах —
основної ланки національного господарства. Не є ви-
ключенням й суднобудування — одна з провідних галу-
зей важкої індустрії України, що підтримує її у статусі
морської держави. Його позиції в майбутньому залежа-
тимуть від імплементації інновацій в систему організації
конструкторської, інших видів підготовки виробництва
корпусних конструкцій, їхнього оснащення; модерні-
зації менеджменту, оновлення технології і, як наслідок,
покращення споживчих властивостей суден, кораблів та
плаваючих засобів.

Нововведення сприятимуть забезпеченню інвести-
ційної привабливості корпорацій галузі в очах власників
тимчасово вільного капіталу; залучення досвідченого
персоналу, здатного через застосування продуктивних
відтворювальних стратегій, подолати чинне відставан-
ня від провідних світових гравців ринку; запобігатимуть

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, суднобудівні підприємства,
кластер, управління.

Key words: innovation, innovation activity, innovation potential, shipbuilding yards, cluster, management.
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браку грошових коштів, необхідних для
фінансування стартових етапів будів-
ництва складних інженерних споруд,
якими є основні продукти, що створю-
ються. Маємо констатувати: в практиці
господарювання так відбувається не
завжди. Існує значний розрив між тео-
рією і практикою інноваційної діяль-
ності.

Очевидно, що управління інновацій-
ною сферою як на корпоративному, так
і транскорпоративному рівнях вже не
задовольняє сучасним вимогам. Не-
сприйняття нововведень, відрив від
світових тенденцій науково-технологі-
чного розвитку призвели до соціально-
економічного та структурно-техноло-
гічного відставання. З цієї причини,
своєчасними виглядають задачі щодо
визначення шляхів вирішення зазначе-
них актуальних проблем раціонального
застосування інноваційного потенціалу
суднобудівних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що проблемам інно-
ваційної сфери присвячено чимало
грунтовних досліджень. Так, наприк-
лад, загальнометодологічні питання
розвитку інноваційної діяльності викла-
дено у працях Завліна П., Кондратьєва
М., Покропивного С., Пригожина А.,
Санто Б., Шумпетера Й. Дослідженню
стану та адаптації системи управління
суднобудівних підприємств до ринкових умов у відпов-
ідних контекстах присвячені публікації Адамені А., Ан-
тонюка К., Бойко П., Віннікова В., Запоражан Д., Карп-
інського Б., Котлубая М., Лисицького В., Парсяка В.,
Терьошкіної Н., Швеця С.

Водночас поза увагою більшості вчених залишають-
ся наукові підходи щодо визначення транскорпоратив-
них важелів впливу на активізацію інноваційної діяль-
ності суднобудівних підприємств. Деякі слушні в ціло-
му пропозиції щодо розвитку такої високотехнологіч-
ної галузі, як суднобудування, на основі інноваційно-
промислових кластерів позбавлені належного інформа-
ційно-аналітичного підгрунтя. Потреба усунути такі
зазначені недоліки зумовила актуальність теми прове-
деного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток суднобудування в форматі кластера є

ефективною формою руху на ринку, з характерними
для нього високою капіталомісткістю інвестиційних
проектів, технологічною та науковою ємністю морських
об'єктів. Відомі лише окремі приклади виробничих кла-
стерів у країнах з розвинутим суднобудуванням, а у
вітчизняних масштабах їх немає зовсім. Тому постає
завдання щодо створення єдиної організаційної осно-
ви, яка б забезпечувала цілісне управління інноваційною
стратегією і розвитком кластерів на транскорпоратив-
ному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан суднобудівної промисловості, що характери-
зуються високим ступенем фізичного та морального
зношення виробничих потужностей, а також втратою
ринків високотехнологічної продукції вимагає негайних
і ефективних дій з розвитку інноваційної діяльності на
підприємствах морегосподарського комплексу. На наш
погляд, таке бачення ситуації передбачає кластериза-
цію економіки — створення на відповідних територіях

"точок інноваційного зростання" і формування еле-
ментів управління інноваційним потенціалом.

Зупинимося на позитивних наслідках кластеризації.
Перш за все, групування підприємств і організацій стає
магнітом для великих капіталовкладень, а отже, забезпе-
чує зростання внутрішнього ринку, створює можливості
для виходу на міжнародний рівень і, як наслідок, підви-
щує конкурентоспроможність економіки країни в цілому.
Очевидно, що такий ефект дозволяє збільшити приплив
прямих інвестицій, які привносять у регіон крім фінансо-
вих коштів і нові прогресивні технології, і інтелектуальні
ресурси. Це пов'язано з добре налагодженою системою
зв'язків між учасниками, оперативним обміном інформа-
цією, формуванням спільної наукової бази та зниженням
сукупних витрат на дослідження, що в результаті сприяє
більш швидкому поширенню нововведень [1, с. 494].

По-друге, кластероутворення призводить до збіль-
шення масштабів виробництва, розподілу витрат і ри-
зиків, підвищення стабільності і стійкості позицій
підприємства на ринку, поліпшення основних показ-
ників виробничо-господарської діяльності (дохід, обсяг
реалізації, прибуток, рентабельність, фондовіддача,
матеріаловіддача тощо). Також відбувається зниження
витрат на придбання і розповсюдження знань і техно-
логій, збільшення частки інтелектуального продукту в
продукції сформованого кластера.

Однак існують і певні ускладнюючі фактори при за-
стосуванні такої форми інтеграційної взаємодії. Так,
наприклад, для окремих підприємств, які входять до
складу кластера, основною загрозою є ймовірність по-
трапити у повну залежність від співробітництва з інши-
ми учасниками, втратити здатність самостійно функ-
ціонувати на ринку, освоювати нові продукти та техно-
логії. Крім того, існує небезпека втратити гнучкість
управління кластером в цілому, внаслідок дуже вели-
кої спеціалізації у певній сфері діяльності, що за рин-
кових умов є неприпустимим [1, с. 494].

Як наслідок, виникає логічне питання: як викликати
спільну беззаперечну зацікавленість всіх учасників до

Рис. 1. Схема управління кластером суднобудівної промисловості
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залучення в кластер? Відповідь знаходимо в природі си-
нергічного ефекту, що виникає в локалізованих вироб-
ництвах і виражається в отриманні власниками і менед-
жерами підприємств фінансового результату кооперації
підприємств, який розглядається як надприбуток і по-
ходить внаслідок особливо сприятливих умов господа-
рювання.

Природнім виглядає, що функціонування кластера
передбачає інтеграцію фінансів приватно-корпоратив-
них учасників, великого, середнього та малого бізнесу;
грошового капіталу некомерційних організацій, у тому
числі фінансів наукових і освітніх закладів, професій-
них асоціацій, залучених до кластерної взаємодії тощо.
Представлена форма об'єднання фінансових систем є
конфліктною для учасників, які переслідують власні
інтереси. Поєднуючим мотивом тут виступає згаданий
ефект синергії, що проявляється у формі підвищення
конкурентоспроможності підприємств і служить безпо-
середнім джерелом так званого кластерного доходу
(особливого виду додаткового прибутку від інновацій-
ної діяльності в межах кластерного обєднання). Він аку-
мулює грошові потоки і фонди, що створюються підриє-
мствами-учасниками і розподіляється між ними.

Ключовим фактором вирішення конфліктності
фінансового питання є зацікавленість підприємства в
участі в кластері і, з іншого боку, зацікавленість всього
кластерного об'єднання в присутності даного підприєм-
ства в його складі. Інноваційність кластера полягає, на-
самперед, у тих ключових компетенціях, конкурентних
перевагах, ринковій винятковості підприємства, які цілес-
прямовано створює учасник. Звідси розуміємо, що клас-
терний дохід завжди носить характер комерціалізації

інновацій та виступає головним мо-
тивом вступу потенційного учасни-
ка в кластер. При цьому він як ре-
зультат кластерного об'єднання ви-
магає спрямованості його управлі-
нської ланки на формування компе-
тенцій підприємств як прямого дже-
рела інноваційно-високого прибут-
ку (ефект автономного учасника).

У ході дослідження формуван-
ня організаційно-економічної скла-
дової системи управління класте-
ром, дійшли висновку, що виника-
ють переваги двох способів коорди-
нації — корпоративної ієрархії та
ринкового механізму, що створю-
ють нові можливості доданої вар-
тості — унікальні поєднання клас-
терних взаємодій. Вони являють
собою партнерство підприємств-
учасників у створенні затребуваної
споживачами цінності на базі пере-
дових технологій з обов'язковою
участю тріади "наука — освіта —
кадри" для виробництва "сукупно-
го інноваційного продукту" (рис. 1).

Як бачимо зі схеми, взаємодія
бізнесу і науки набуває "ясної ко-
мерційної перспективи" в процесі
комерціалізації інновацій, коли
інноваційний продукт отримує рин-
кову оцінку.

Зважаючи на зазначені перева-
ги, можна констатувати, що саме
кластерна політика підходить для
роботи з таким складним сектором,
як суднобудування, оскільки її сут-
ністю є локалізація основних скла-
дових елементів зі створення ком-
плексу курентоспроможних під-
приємств на одній території, їх на-
уковий супровід, забезпечення кад-

рами та сервісне обслуговування.
Миколаївський регіон, який ще з радянських часів вва-

жався столицею українського суднобудування (в ньому
сконцентровано понад 55% виробничих потужностей) без-
перечно є гідним фундаментом для створення сучасного
конкурентоспроможного кластера. Передумовами його
формування є не тільки солідна історія розвитку промис-
ловості, але й наявність всіх необхідних складових, у тому
числі розміщення великих науково-дослідних інститутів і
ВНЗ (зокрема, Національний університет кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова), географічне розташування
тощо [1, с. 495]. Для якісної оцінки перспектив створення
суднобудівного кластера Миколаївської області, складе-
мо матрицю SWOT-аналізу (табл. 1).

Розробляючи методичну базу до формування суд-
нобудівного кластера Миколаївської області, пріорітет-
ними цілями його створення визначено:

— підвищення конкурентоспроможності та еконо-
мічного потенціалу учасників інтеграційного об'єднан-
ня за рахунок реалізації їх ефективної взаємодії та
впровадженні інноваційних проектів на всьому життє-
вому циклі виробництва суден і кораблів;

— створення широкого доступу до інновацій і но-
вих технологічних рішень, у тому числі забезпечення
трансферу технологій;

— створення робочих місць для висококваліфікова-
ної робочої сили в суднобудівній промисловості та су-
міжних секторах;

— оптимізація зниження витрат (логістичних,
організаційних), які забезпечують формування переду-
мов для реалізації спільних коопераційних проектів і
продуктивної конкуренції;

Таблиця 1. SWOT-аналіз перспектив створення суднобудівного кластеру на
Миколаївщині

Джерело: [3—10].

S (сильні сторони) W (слабкі сторони) 

1. Наявність географічних та інфраструктурних 

можливостей (наявність вільного виходу до моря, що 
створює додатковий попит на суднобудівну продукцію з 

боку підприємницьких структур і населення). 

2. Наявність «Стратегії розвитку суднобудівної галузі на 

період до 2020р.»., закону України про «Про проведення 

економічного експерименту щодо державної підтримки 

суднобудівної промисловості» та «Морської доктрини 

України на період до 2035р.», в яких в якості пріоритету 
закладено розвиток суднобудування. 

3. Наявність нормативно-правової бази у сфері 

інноваційного розвитку економіки, зокрема закони України 

«Про інноваційну діяльність», «Про пріорітетні напрями 

інноваційної діяльності», «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність». 

4. Наявність Концепції науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України. 

5. Наявність значного виробничого потенціалу 

суднобудівних підприємств, що працюють з частковою 

завантаженістю потужностей. 

6. Наявність розвинутої мережі навчальних закладів, 

високого наукового та трудового потенціалу в сфері 

забезпечення розвитку сучасного суднобудування (в т.ч. 

НУК ім.адм. Макарова). 

1. Значний знос виробничих фондів 

суднобудівних підприємств. 
2. Капіталомісткість модернізації та 

створення нових промислових 

потужностей у суднобудівної сфері. 

3. Брак управлінських компетенцій 

для успішної конкуренції на 

міжнародних ринках. 

4. Нестабільна ситуація на 
фінансових ринках і в бюджетному 

секторі. 

5. Відставання від західних 

технологій проектування і 

виробництва основної продукції.  

6. Недостатній обсяг інвестицій у 

сферу суднобудування. 

7. Відсутність цілеспрямованої 
узгодженої державної морської 

політики. 

8. Незадовільна оплата праці на 

підприємствах суднобудування та 

судноремонту.  

 

O (можливості) Т (загрози) 

1. Можливість трансферу технологій та технологічної 

модернізації суднобудівної  промисловості. 

2. Вихід на перспективні ринки суднобудування з високим 

рівнем доданої вартості. 

3.  Можливості виходу в високотехнологічні види 

діяльності. 

4. Наявність можливості кооперації та забезпечення 

освоєння виробництва сучасних малогабаритних суден, 

катерів, яхт і човнів. 

5. Можливості відновлення виробничої бази на новому 
технічному і технологічному рівні у зв'язку з істотним 

розвитком науки і техніки. 

6.Додаткові можливості розширення виробництва з 

виходом на глобальні ринки у зв'язку зі вступом України 

до СОТ. 

1. Зростання і надлишкова 

капіталомісткість проекту. 

2. Ризики зниження 

конкурентоспроможності продукції: 

в технологіях - з розвиненими 

країнами (США, Норвегія, Японія, 

П.Корея), в процесингу - з новими 

суднобудівними країнами (В'єтнам, 

Китай, Філіппіни, Румунія). 

3.  Залежність ефективності 
функціонування суднозаводів від 

отримання держзамовлення 

4. Дефіцит кваліфікованої робочої 

сили в зв'язку з розпадом середньої 

ланки в системі освіти. 
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— зовнішньоекономічна інтеграція і зростання кон-
курентоспроможності учасників суднобудівного клас-
тера області з метою виходу на міжнародний ринок суд-
нобудівної продукції, створення пулу можливостей для
запуску спільних інноваційно-інвестиційних проектів, у
тому числі спрощення доступу учасників кластера до
фінансових ресурсів (банківський сектор, державна
підтримка).

Проте, для забезпечення успішного розвитку еконо-
мічних кластерних систем в цілому, необхідною умовою
є доступ до надійних кредитних ресурсів. У цьому кон-
тексті в морських кластерних системах можуть викорис-
товуватися механізми створення банківських консорці-
умів — тимчасових об'єднань для координації спільних
дій при фінансуванні великих програм, інвестиційних про-
ектів. Перш за все, це є звичайна світова практика і
відповідні процедури в Україні передбачені Цивільним та
Господарським кодексами України, іншими нормативно-
правовими актами. Як результат — ціла низка переваг,
які знаходяться в наступних площинах: акумуляція ве-
ликих обсягів кредитних ресурсів та диверсифікація кре-
дитних ризиків; підтримання ліквідності банків-учасників
консорціуму й запобігання недофінансуванню проекту;
виконання учасниками консорціуму всіх вимог НБУ щодо
нормативів кредитної діяльності. Таким чином, ситуа-
тивні об'єднання банків в консорціуми для фінансування
крупних проектів (серед них — побудова суден), є бага-
тообіцяючим напрямом підтримки досліджуваного виду
промислової діяльності України [2, с. 24].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Імплементація методичного підгрунтя в реальне жит-

тя щодо застосування кластерного підходу в суднобуду-
ванні забезпечить: підвищення конкурентоспроможності
та економічного потенціалу учасників інтеграційного
об'єднання за рахунок реалізації їх ефективної взаємодії
та впровадження інноваційних проектів на всьому жит-
тєвому циклі виробництва суден; створення широкого до-
ступу до інновацій і нових технологічних рішень, у тому
числі забезпечення трансферу технологій. Крім того, це
призведе до створення робочих місць для висококваліф-
ікованої робочої сили в суднобудівній промисловості та
суміжних секторах; зовнішньоекономічна інтеграція і
зростання конкурентоспроможності учасників суднобу-
дівного кластера з метою виходу на міжнародний ринок
суднобудівної продукції, створення пулу можливостей
для запуску спільних інноваційно-інвестиційних проектів.

Результати проведеного дослідження показують,
що створення кластерів — одна з найефективніших
організаційних форм реалізації інноваційного потенці-
алу на транскорпоративному рівні та дієвий спосіб ство-
рення спонукальних мотивів і механізмів переходу на
шлях інноваційного розвитку для підприємств суднобу-
дівної промисловості. Більш того, цей підхід на інсти-
туціональному та позакорпоративному рівнях узго-
джується з положеннями закону України про "Про про-
ведення економічного експерименту щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості" та "Стратегією
розвитку суднобудівної галузі на період до 2020 р.".
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PERSPECTIVES OF COMMERCIAL ACCOUNTING AS A TOOL FOR FORMATION THE ENERGY
EFFICIENT BEHAVIOR OF THE UTILITIES' CONSUMER

У статті проаналізовано стан та перспективи реалізації заходів з ресурсо- та енергозбереження в комунальній
сфері, оцінено їх вплив на рівень енергетичної безпеки України, висвітлено роль, можливості та мотивацію держа-
ви, підприємств і споживачів до здійснення заходів із забезпечення раціонального використання водних та енерге-
тичних ресурсів. Авторами розкрито зміст економічних, правових та організаційних аспектів запровадження обо-
в'язкового комерційного обліку у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення,
надання комунальних послуг. Наведено комплекс заходів нормативного та фінансового характеру щодо забезпе-
чення оснащення вузлами обліку споживачів теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, центра-
лізованого водовідведення, послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної води, цен-
тралізованого постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), оцінено
можливості здійснення таких заходів з точки зору економічної доцільності та технічної можливості.

The paper analyzes the state and prospects for the implementation of resource and energy efficiency measures in the
utilities sector, assesses their impact on the level of Ukraine's energy security, highlights the role, capabilities and motivation
of the state, businesses and consumers to implement measures aimed to ensure rational use of water and energy resources.

The authors reveal the essence of the economic, legal and organizational aspects of the introduction of mandatory
commercial accounting in the field of district heating, water supply and sewerage, provision of utility services. A set of
financial and regulatory measures to ensure the metering equipment be installed for consumers of heat, centralized water
supply, centralized sewerage, centralized cold water supply, centralized hot water supply, centralized sewerage (with the
use of internal systems) is described in the article. In addition, the possibility of implementation of such measures in terms
of economic and technical feasibility is evaluated.

Ключові слова: енергозбереження, ресурсозбереження, комерційний облік, централізоване водопостачання
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нальних послуг, є нераціональне використання водних та
паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема показник пито-
мого споживання теплової енергії на опалення будинків
в Україні становить більше 250 кВт*год/кв.м/рік, в той
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час як в європейських країнах такий показник в серед-
ньому становить 128 кВт*год/кв.м/рік [18]. На одного
мешканця в перерахунку на 1 кв. м площі, на території
України витрачається на централізоване опалення 1,4 т
умовного палива на рік, що в 1,5 рази більше, ніж у США
і в 2,5—3 рази більше, ніж у Швеції [10]. Загальні втрати
та витрати питної води у водопровідних мережах скла-
дають в середньому по Україні 44% [11]. В США зазна-
чений показник станом на 2011 рік у середньому стано-
вить 13%. У Чехії втрати та витрати питної води у водо-
провідних мережах станом на 2010 рік становлять 20%,
Хорватії — 19%, Португалії — 18%, Польщі — 15% [11].
Зазначена ситуація суперечить одній з головних засад
внутрішньої політики України в енергетичній сфері —
досягнення високого рівня енергетичної безпеки, підви-
щення ефективності використання енергоносіїв, впро-
вадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій [4].
Високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та
споживанні є одним з основних чинників, які перешкод-
жають подальшому зниженню енергоємності ВВП [5].
Таким чином, подальший розвиток вітчизняної еконо-
міки в багатьох аспектах залежатиме від рівня ефектив-
ності державної політики енерго- та ресурсозбережен-
ня, спрямованої на вирішення однієї з ключових про-
блем соціально-економічного розвитку країни — нера-
ціонального використання визначальних для належно-
го функціонування суспільства ресурсів: палива, енергії
та питної води.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання ресурсо- та енергозбереження досліджу-

ються багатьма вітчизняними науковцями. Механізми та
підходи до забезпечення енергоефективності систем
теплопостачання, основні джерела енерговитрат та про-
блеми, пов'язані зі зниженням витрат на теплозабезпе-
чення споживачів проаналізовано в працях А. Колієн-
ка, Л. Червілова, Н. Гриценка [9], І. Немировського [14].
Дослідженню основних проблем та механізмів управлі-
ння процесами енергозбереження в Україні на регіо-
нальному рівні присвячені праці М. Вознюка [6]. Аналіз
особливостей реалізації енергоефективних заходів
щодо житлового фонду, опис методики оцінки ефектив-
ності енергозберігаючих проектів та розкриття основ-
них проблем, пов'язаних з їх впровадженням, здійсне-
но в роботах М.Гусятинського, І.Стихуна [7]. Пошук
шляхів зменшення втрат води у водопровідних мережах
є темою досліджень Н. Насонкиної, В. Маслака, Ю. Го-
ликової [13]. Питання аналізу стану водопровідних ме-
реж України та визначення шляхів запобігання по-
гіршенню якості питної води розкрито в працях
М. Гіроль, А. Гіроль, В. Хомко, Д. Ковальського [16]. Од-
нак в цілому в працях українських дослідників та нау-
ковців не висвітлено в повній мірі способи, методи та
підходи до використання одного з головних інстру-
ментів ресурсо- та енергозбереження — запроваджен-
ня обов'язкового комерційного обліку товарів та послуг,
що виробляються/надаються у сферах теплопостачан-
ня, централізованого водопостачання та водовідведен-
ня, надання комунальних послуг: теплової енергії, по-
слуг з централізованого водопостачання, централізова-
ного водовідведення, централізованого опалення, цен-
тралізованого постачання холодної води, централізо-
ваного постачання гарячої води, водовідведення (з ви-
користанням внутрішньобудинкових систем).

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Існуючі на сьогодні проблеми нераціонального ви-
користання водних та паливно-енергетичних ресурсів
передовсім потребують запровадження таких інстру-
ментів їх вирішення, які могли дати необхідний пози-
тивний ефект у короткий строк за відносно незначних
фінансових витрат. Одним з таких інструментів є за-
провадження обов'язкового комерційного обліку теп-

лової енергії, послуг з централізованого водопостачан-
ня, комунальних послуг, який дозволить значно зао-
щадити ресурси та, відповідно, кошти споживачів. При-
чиною виникнення такої економії є насамперед не-
відповідність існуючих норм споживання фактичним
показникам. Однак на сьогодні стан оснащення вузла-
ми обліку об'єктів споживання продукції, що реалі-
зується в комунальній сфері, є вкрай незадовільним. У
зв'язку з цим виникає потреба у розроблення та впро-
вадженні на загальнодержавному рівні нормативно-пра-
вових інструментів забезпечення обов'язкового комер-
ційного обліку із чітким визначенням строків запровад-
ження такого обліку, відповідальних суб'єктів, ме-
ханізмів фінансування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності економічних,

правових та організаційних аспектів запровадження
обов'язкового комерційного обліку у сферах теплопо-
стачання, централізованого водопостачання та водо-
відведення, надання комунальних послуг, наведення
комплексу заходів нормативного та фінансового харак-
теру щодо забезпечення оснащення вузлами обліку спо-
живачів теплової енергії, послуг з централізованого во-
допостачання, централізованого водовідведення, кому-
нальних послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міжнародні інституції в аналітичних доповідях

щодо обов'язкових умов виробництва, транспортуван-
ня та постачання теплової енергії наполягають на по-
вному обліку ресурсів на всіх етапах поводження з енер-
гією [12]. Зазначені рекомендації грунтується на досвіді
пострадянських країн, які нехтували цим та безповорот-
но втратили систему централізованого теплопостачан-
ня. Саме облік ресурсів забезпечує прозорість і формує
внутрішні стимули у споживача до регулювання тепло-
споживання, і як наслідок, заощадження витрат.

Динаміка приросту показника комерційного обліку
теплової енергії (у багатоквартирних будинках) неза-
довільна: 34% фактично незмінні протягом 2011—2014
років [8, с. 28]. Вартість проблеми обліку води та тепло-
вої енергії в національному вимірі: 2,8 млрд грн. на до-
облаштування засобами обліку теплової енергії, 3 млрд
грн. — засобами обліку води у багатоквартирних будин-
ках, 4 млрд грн. — засобами обліку води в індивідуаль-
них будинках та квартирах. Тому потрібно скорегувати
державну політику щодо обрання механізмів вирішен-
ня проблеми обліку. Довгострокові цільові економічні
програми передбачали цільове державне інвестування
на облаштування споживачів комунальних послуг засо-
бами обліку. Так, Загальнодержавна програма рефор-
мування і розвитку житлово-комунального господар-
ства передбачала протягом 2010—2014 років виділити
1,042 млрд грн. з державного бюджету та досягти у 2014
році 92% рівня оснащення багатоповерхівок засобами
обліку холодної води, та 66,4% — засобами обліку та
регулювання теплової енергії [3].

Навіть якщо б окрема короткострокова бюджетна
програма у 2012 році щодо встановлення засобів обліку
теплової енергії, води та облаштування будинків тер-
морегуляторами шляхом державних видатків у розмірі
160 млн грн. була б реалізована, то екстраполяція дер-
жавних інвестицій в незмінних розмірах окреслює пер-
спективу завершення процесу повного обліку комуналь-
них послуг через 36 років. Всупереч європейській прак-
тиці створення стимулів в Україні продовжується по-
літика державного інвестування, яка неприйнятна
через економічну безперспективність.

За попередніми підрахунками, багатоповерхівки, що
перейшли на споживання теплової енергії за показан-
нями засобів обліку, сплачують до 20% менше, ніж до
встановлення засобів обліку. Окупність встановлення
засобу обліку для мешканців 9-ти поверхового (72-ква-
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тирного) будинку становить
1 опалювальний сезон, для
3—5-поверхівок (до 60 квар-
тир) — 2. Наочна економіч-
на вигода для споживачів не
призвела до масштабності.
На заваді брак колективної
єдності споживачів для об-
'єднання фінансів: лише 7%
з 239 тис. багатоквартирних
будинків створило ОСББ, а
незмінність темпів приросту
таких форм управління май-
ном дозволять повністю пе-
редати будинки в колективні
руки співвласників за 160
років. Облік холодної води
на рівні багатоквартирного
будинку є лише у 25% бу-
динків, але в цьому випадку колективність споживання
не закладає стимулів для споживачів щодо розвитку
тенденцій оснащення, враховуючи облаштованість час-
тини квартир індивідуальними засобами обліку.
Ліцензійні вимоги до монополістів щодо обов'язковості
повного обліку логічні — це єдиний спосіб визначити
рівень технологічних витрат та комерційних втрат води
та вжити організаційно-технічні заходи з оптимізації
системи. Тому національний регулятор у сфері тепло-
постачання, централізованого водопостачання та водо-
відведення — Національна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг вимагає
повного обліку, щоб інвестиційні програми передбача-
ли користь споживача — капіталовкладення на знижен-
ня насамперед втрат і витрат води.

Досягнення щодо встановлення засобів обліку води
(за даними Держстату України 70% споживачів облад-
нано засобами обліку води [15, с. 6]) є результатом ак-
тивної боротьби населення з необгрунтовано високими
нормативами водоспоживання, які є в значній мірі
віддзеркаленням дисбалансу економіки водоканалів,
ніж фактичним споживанням водних ресурсів. Але внут-
рішня мотивація населення вже вичерпана: частка за-
безпечених засобами обліку помешкань незмінна ос-
танні 5 років. Позиція решти споживачів є наслідком
невідповідності кількості фактично проживаючих
відносно зареєстрованих або недосконалості системи
соціального захисту. Досвід державного управління цим
процесом доводить інституційну неспроможність вирі-
шення проблеми: механізми фінансування шляхом пря-
мих державних інвестицій виявилися безперспективни-
ми, а сподівання на формування громадянської свідо-
мості відносно ощадливого споживання житлово-кому-
нальних послуг не виправдалися.

У такій ситуації доцільно звернутися до сфер, де
створено відповідну інституційну основу для обліку
енергоресурсів: постачання електроенергії та природ-
ного газу. Повний облік електроенергії та масштабне
впровадження лічильників газу, що має завершиться до
2018 року свідчить про правильно обраний механізм
фінансування — відшкодування через тариф [2]. Саме
такий спосіб довів свою ефективність, та має бути ви-
користаний у сфері комунальних послуг. Формула
дієвості механізму запровадження комерційного обліку:
єдине джерело фінансування встановлення та обслуго-
вування засобів обліку для населення (зокрема, повірки)
— тариф, єдиний відповідальний — надавач послуги (то-
вару), чіткі строки завершення процесу "облічильнен-
ня", значні фінансові санкції за порушення строків.

Облік ресурсів не є метою. Це незамінний інстру-
мент регулювання ресурсоспоживання та отримання
власної вигоди для споживача при впровадженні енер-
гоощадних заходів. Не менш зацікавлена у цьому і дер-
жава. Викривлена система забезпечення житлово-кому-
нальними послугами має унікальні "досягнення" за ос-

танні 23 роки: кожний п'ятий споживач послуг з цент-
ралізованого опалення одночасно дотується "чотири
рази": перший — дотація вартості природного газу для
комунальних підприємств, другий — субвенція на різни-
цю між діючими та економічного обгрунтованими та-
рифами на теплову енергію, третій — пільги на сплату
послуг, четвертий — субсидія. Видатки державного
бюджету у 2012 році на покриття незбалансованої та-
рифної політики та соціально невиправданої системи
захисту споживачів становили 31,8 млрд грн. [1]. Логіч-
ним виглядає відсутність свідомого прагнення до енер-
гозаощадження споживача, що сплачує 20% від вартості
житлово-комунальної послуги. Високий рівень питомо-
го споживання теплової енергії на опалення (250
кВт*год/кв.м/рік), який вдвічі перевищує середній по
країнах ЄС, не є причиною для пошуку способів енер-
гозбереження. Причина полягає в тому, що окупність
заходів із термомодернізації будинків за існуючих та-
рифів на послуги з централізоване опалення сягає 25—
30 років. Але ця ситуація буде продовжуватися до тих
пір, поки держава створює ілюзію дешевих послуг та
енергоресурсів і на це є бюджетний ресурс.

Загрозливими для національної безпеки вигляда-
ють перспективи презентовані Світовим банком у 2013
році, який 2 роки вивчав ситуацію у споживанні тепло-
вої енергії та природного газу. Енергетична бідність,
тобто перевищення 10% витрат сімей на опалення
відносно сукупних доходів, чекає 20% домогоспо-
дарств (зараз — 7,5%) за умови одноразового приве-
дення тарифів до економічного обгрунтованого рівня.
До 2022 року — 50% громадян можуть опинитися у
стані енергетичної бідності [12]. Таким чином, еконо-
мічна доцільність приведення тарифів до обгрунтова-
ного рівня вступає у протиріччя зі платоспроможністю
домогосподарств (рис. 1).

Експерти зазначених міжнародних інституцій збіга-
ються в двох стратегічних висновках. По-перше — пе-
ред державою постає питання необхідності розробки та
впровадження соціально-орієнтованої моделі тарифної
політики. По-друге — тотальне енергозбереження є не-
від'ємною складовою соціальної доступності житлово-
комунальних послуг. Спрощено збалансований розви-
ток сфери комунальних послуг виглядає таким чином:
темп скорочення обсягів споживання послуг (ресурсо-
заощадження) має віддзеркалювати темп підвищення
тарифів та цін.

Низький показник оснащення засобами обліку уне-
можливлює ефективну реалізацію заходів з економії
водних ресурсів, що спрямовані головним чином на
зменшення технологічних витрат та втрат води в систе-
мах централізованого питного водопостачання та
внутрішньобудинкових системах централізованого по-
стачання холодної води, централізованого постачання
гарячої води. Оснащення вузлами обліку споживачів
питної води та комунальних послуг з централізованого
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Рис. 1. Загроза енергетичної бідності населення за умови приведення тарифів
на теплову енергію до економічно обгрунтованого рівня

Побудовано на матеріалах Світового банку [12].
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постачання холодної води, централізованого постачан-
ня гарячої води, в тому числі з використанням засобів
вимірювальної техніки підвищеного класу точності, доз-
волить заощадити до 3/4 необлікованих витрат води у
відповідних внутрішньобудинкових системах. Недо-
статній "поріг чутливості" найбільш поширених в інди-
відуальних споживачів лічильників води класу "А" при-
зводить до недообліку до 22 куб. м. на місяць на одного
абонента послуги централізованого водопостачання або
послуги з централізованого постачання холодної води.
Питання підвищення якості обліку за досвідом інших
видів діяльності у сфері комунальних послуг (електро-
постачання, газопостачання) може бути вирішено ви-
ключно шляхом відшкодування відповідних витрат у та-
рифі на послугу, враховуючи, що зацікавленість спожи-
вача протилежна комерційним інтересам надавача по-
слуги. При цьому первинне встановлення приладів об-
ліку води знаходиться в площині економічних інтересів
населення, враховуючи що нормативи питного водопо-
стачання є завищеними.

Одним з головних шляхів вирішення вищенаведених
проблем є законодавче врегулювання та формування
правових, економічних та організаційних засад забез-
печення обов'язкового комерційного обліку у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення, надання комунальних послуг. Реаліза-
ція зазначеного шляху передбачає визначення на зако-
нодавчому рівні:

— строків та умов запровадження комерційного об-
ліку постачання теплової енергії, послуг з централізо-
ваного водопостачання, послуг з централізованого во-
довідведення, послуг з централізованого опалення,
послуг з централізованого постачання холодної води,
послуг з централізованого постачання гарячої води, по-
слуг з водовідведення (з використанням внутрішньо бу-
динкових систем);

— джерел фінансування робіт із встановлення, об-
слуговування та заміни вузлів обліку;

— особливостей здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері комерційного обліку постачання
теплової енергії, послуг з централізованого водопоста-
чання, послуг з централізованого водовідведення, по-
слуг з централізованого постачання холодної води, по-
слуг з централізованого постачання гарячої води, по-
слуг з централізованого опалення, послуг водовідведен-
ня;

— рівня відповідальності за порушення законодав-
ства у сфері комерційного обліку.

При цьому під комерційним обліком слід розуміти
визначення за допомогою вузла обліку об'єму певного
ресурсу (теплової енергії, питної (холодної) води, га-
рячої води, стічних вод), на підставі якого проводяться
розрахунки між споживачами та надавачами послуг/
постачальниками товару.

З метою дотримання системності у підходах до за-
провадження обов'язкового комерційного обліку
доцільно застосувати класифікацію вузлів обліку, яка
забезпечуватиме їх прив'язку не до конкретного ресур-
су, що обліковується, а до типу об'єкта споживача, в
якому відбувається споживання певного товару чи по-
слуги. Зазначена класифікація передбачає поділ вузлів
обліку на:

— колективні вузли обліку — вузли обліку в бага-
токвартирних житлових будинках, інших будівлях, ок-
ремі приміщення яких перебувають у власності різних
осіб (груп осіб); для групи (кварталу) житлових будинків
садибного типу;

— індивідуальні вузли обліку — вузли обліку в
індивідуальних житлових будинках; інших будівлях,
всі приміщення яких перебувають у власності (кори-
стуванні) однієї особи чи спільній власності (корис-
туванні) декількох осіб; квартирах, інших жилих і не-
жилих приміщеннях багатоквартирних житлових бу-
динків.

Розроблення нормативно-правових засад та інстру-
ментів запровадження обов'язкового комерційного об-
ліку вимагає їх чіткого структурування за сферами
здійснення господарської діяльності: централізоване
теплопостачання, централізоване водопостачання та
водовідведення, надання комунальних послуг (центра-
лізоване опалення, централізоване постачання холод-
ної води, централізоване постачання гарячої води, во-
довідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем)). Таким чином, вдасться забезпечити, з однієї
сторони, необхідний рівень системності при прийнятті
рішень всіма учасниками процесу запровадження обо-
в'язкового комерційного обліку, з іншої сторони, дотя-
гатиметься високий рівень ефективності регуляторно-
го впливу відповідних законодавчих норм.

Модель запровадження обов'язкового комерційно-
го обліку у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення, надання комуналь-
них послуг, в якій враховано визначені законодавством
України (зокрема, Законами України "Про теплопоста-
чання", "Про питну воду та питне водопостачання",
"Про житлово-комунальні послуги") межі сфери
здійснення діяльностей з транспортування та постачан-
ня теплової енергії, централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення, надання комунальних
послуг, наведена в таблиці 1.

Вузли обліку, призначені для забезпечення комер-
ційного обліку постачання (споживання) теплової
енергії та комерційного обліку послуг з централізова-
ного водопостачання, повинні встановлюватись відпо-
відно на тепловому та водопровідному вводі споживача
на внутрішньому зрізі стіні будинку.

Запровадження обов'язкового комерційного обліку
послуг з централізованого водовідведення для всіх спо-
живачів, що скидають такі води до відповідних систем, є
недоцільним з огляду на технологічні особливості обліку
стічних вод. Світовий досвід правового регулювання сфе-
ри централізованого водопостачання та водовідведення
не передбачає обов'язкового встановлення вузлів комер-
ційного обліку відведених стічних вод для всіх спожи-
вачів. Директива 2012/27/ЄС "Про енергетичну ефек-
тивність, внесення змін до Директив 2009/125/ЄС та 2010/
30/ЄС і відміну Директив 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС" [17]
прямо вказує на необхідність наявності фінансової доц-
ільності. Обов'язковість комерційного обліку відведених
стічних вод з використанням відповідних вузлів обліку є
доцільною для споживачів, які здійснюють забір води з
підземних та/або поверхневих водних об'єктів. Таким
чином, компенсуватиметься відсутність дієвих механізмів
чіткого визначення обсягів води, що забирається спожи-
вачами з відповідних водних об'єктів і внаслідок викори-
стання якої утворюються стічні води, що скидаються до
систем централізованого водовідведення. Якщо спожи-
вач споживає більше води, чим відводить стічних вод, то
він сам буде зацікавлений встановити вузол обліку.

Недоцільність запровадження норм щодо обов'яз-
ковості встановлення вузлів обліку теплової енергії, що
застосовуються для комерційного обліку послуг з цен-
тралізованого опалення, зумовлена конструктивними
особливостями внутрішньобудинкових систем опален-
ня багатьох багатоквартирних будинків, які не дають
можливості встановити один вузол обліку для всієї квар-
тири чи нежитлового приміщення. Натомість встанов-
лення декількох вузлів обліку теплової енергії в одно-
му житловому чи нежитловому приміщенні з огляду на
їх вартість є фінансово недоцільним.

Додатково необхідно в законодавстві України пе-
редбачити обов'язковість встановлення вузлів обліку
теплової енергії, питної (холодної) води, гарячої води
не тільки в будівлях, що експлуатуються, але й в но-
возбудованих житлових будинках і об'єктах виробни-
чого та невиробничого призначення (промисловість,
бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та куль-
турного призначення), які приєднані до відповідних
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теплових та/або водопровідних мереж, як одну з умов
їх введення в експлуатацію. Обов'язок фінансування
робіт зі встановлення таких вузлів обліку доцільно по-
класти на замовника будівництва.

Додатково необхідно зазначити, що визначення теп-
лотранспортуючої, а не теплопостачальної, організації
єдиним суб'єктом, який нестиме повну відповідальність
за фінансування робіт зі встановлення, обслуговування
та заміни вузлів обліку, дозволить уникнути небезпеки
можливої зміни теплопостачальника, який здійснює
свою діяльність на суміжному ринку та який внаслідок
зміни споживачів (території обслуговування) може
уникнути відповідальності за виконання законодавчих
норм.

У цілому запропонований у вищенаведеній моделі
підхід щодо фінансування встановлення, обслуговуван-
ня та заміни вузлів обліку є найбільш оптимальним, ос-
кільки дозволяє уникнути неоднозначності у визначенні
джерел такого фінансування та встановлює чітку відпо-
відальність за порушення визначених законодавчими
нормами умов та строків забезпечення обов'язкового
комерційного обліку.

Важливою умовою реалізації положень щодо фінан-
сування робіт зі встановлення, обслуговування та замі-
ни вузлів обліку є відсутність заборони на здійснення
такого фінансування споживачем. Таким чином, з однієї
сторони, забезпечуватиметься дієвість відповідних за-
конодавчих норм за рахунок визначення єдиного відпо-
відального за встановлення вузлів обліку суб'єкта, яким
є надавач послуг/постачальник товару, а з іншої — ство-
рюватиметься можливість для реалізації споживачем
свого права на самостійне фінансування відповідних
робіт.

Запровадження обов'язкового комерційного обліку
у сферах теплопостачання, централізованого водопос-
тачання та водовідведення, надання комунальних послуг
є неможливим без законодавчого визначення механіз-
му відповідальності за порушення умов і строків такого
запровадження. При цьому нести таку відповідальність
повинні як надавачі послуг/постачальники товарів, так
і споживачі. Зокрема, у разі відмови споживачів від вста-
новлення теплотранспортуючими організаціями вузлів
обліку теплової енергії або від встановлення підприєм-
ствами питного водопостачання вузлів обліку води для
забезпечення комерційного обліку послуг з централі-
зованого водопостачання відповідно до визначених
умов та у встановлені строки, зазначені організації та
підприємства повинні від'єднувати мережі споживачів
від власних теплових чи водопровідних мереж.

Натомість у разі відмови споживачів від встановлен-
ня індивідуальних вузлів обліку для забезпечення ко-
мерційного обліку послуг з централізованого постачан-
ня холодної води та послуг з централізованого поста-
чання гарячої води відповідно до визначених умов та у
встановлені строки, суб'єкти господарювання, що про-
вадять діяльність з надання послуг централізованого
постачання холодної води та послуг централізованого
постачання гарячої води після попередження таких спо-
живачів тимчасово обмежують централізоване поста-
чання холодної води, централізоване постачання гаря-
чої води.

Ще одним інструментом забезпечення виконання
споживачами законодавчих норм щодо запровадження
обов'язкового комерційного обліку є встановлення ад-
міністративної відповідальності за порушення ними
відповідних нормативних положень та вимог.

У разі невстановлення теплотранспортуючими
організаціями та суб'єктами господарювання, що про-
вадять діяльність у сфері централізованого водопос-
тачання та водовідведення, у визначені строки вузлів
обліку, до таких суб'єктів органами ліцензування зас-
тосовуються відповідні штрафні санкції. Зазначимо, що
відповідно до Закону України "Про державне регулю-
вання у сфері комунальних послуг" та Закону України

"Про місцеві державні адміністрації" органами ліцен-
зування діяльності з транспортування теплової енергії,
діяльності з централізованого водопостачання є відпо-
відно Національна комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері комунальних послуг та обласні, Киї-
вська та Севастопольська міські державні адмініст-
рації.

Натомість у випадку невстановлення суб'єктами гос-
подарювання, що провадять діяльність з надання послуг
централізованого постачання холодної води та послуг
централізованого постачання гарячої води, відповідних
вузлів обліку, посадові особи таких суб'єктів притягу-
ватимуться до адміністративної відповідальності.

ВИСНОВКИ
Запровадження обов'язкового комерційного обліку

в сферах теплопостачання, централізованого водопос-
тачання та водовідведення, надання комунальних по-
слуг:

— створить необхідні умови для раціонального ви-
користання водних та паливно-енергетичних ресурсів,
що є важливим фактором забезпечення енергетичної
безпеки держави;

— сприятиме налагодженню більш прозорих та взає-
мовигідних відносин між споживачами та суб'єктами
господарювання, що реалізують відповідні товари чи
надають послуги.

У свою чергу реалізація комплексу заходів щодо
забезпечення оснащення вузлами обліку споживачів
теплової енергії, послуг з централізованого водопоста-
чання, централізованого водовідведення, комунальних
послуг повинна здійснюватися на основі визначеного на
законодавчому рівні набору інструментів фінансового
та організаційного характеру, які включають у себе в
тому числі визначення строків та умов запровадження
комерційного обліку, джерел фінансування робіт із
встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку,
рівня відповідальності за порушення законодавства у
сфері комерційного обліку тощо.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Подальші наукові дослідження особливостей за-
провадження комерційного обліку водних та енергетич-
них ресурсів, його впливу на стан ресурсо- та енерго-
збереження можуть здійснюватися у напрямі аналізу та
адаптації провідного європейського та світового досві-
ду підвищення ресурсо- та енергоефективності діяль-
ності у сферах теплопостачання, централізованого во-
допостачання та водовідведення, надання комунальних
послуг, вдосконалення інструментів та методів оцінки
впливу комерційного обліку на реалізацію заходів з
мінімізації втрат та витрат води та енергії під час їх по-
стачання та споживання.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах світової економічної нестабільності вагомого

значення набуває ефективність міграційної політики для країн,
які є вагомими постачальниками робочої сили на світовий ри-
нок праці. Наявність ефективної еміграційної політики доз-
воляє країнам, з одного боку, скористатись перевагами, які
приносить еміграція надлишкової робочої сили, з іншого боку,
дозволяє нейтралізувати або ж мінімізувати особливо нега-
тивні її наслідки для економіки походження мігрантів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Міжнародна трудова міграція, міграційна, в тому числі

еміграційна, політика окремих країн та регіонів, а також
різні аспекти регулювання висококваліфікованої міграції
досліджувались рядом українських та зарубіжних нау-
ковців, серед яких у першу чергу варто виділити Дж. Бор-
хаса, А. Вінтерса, А. Гайдуцького, С. Дрінквотера, І. Івах-
нюка, Е. Лібанову, О. Малиновську, С. Метельова, Д. Рату,
А. Румянцева, О. Старка, А. Філіпенка, Дж. Флореса, Р. Чамі.
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РЕЕМІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ
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REMIGRATION AS A PART OF THE COUNTRIES' MIGRATION POLICY

Еміграція створює як можливості, так і виклики для країн-експортерів робочої сили, особливо в най-
менш розвинених регіонах світу. З одного боку, такі країни втрачають людські ресурси, включно з висо-
кокваліфікованою робочою силою, що може обмежити розвиток у країнах походження. З іншого боку,
деякі країни, що розвиваються розглядають еміграцію як стратегію прискорення економічного розвит-
ку. Окремі країни призначення запроваджують програми по сприянню повернення іммігрантів до їхніх
країн походження. З цією метою створюються програми, що спрощують повернення мігрантів, а також
схеми по реінтеграції мігрантів, що повертаються до своїх країн походження. Політика щодо зменшення
еміграції була більш поширеною серед країн в менш розвинених регіонах ніж у більш розвинених регіо-
нах. Серед країн з найбільшою кількістю емігрантів, уряди 18 країн провадили політику зберігання наяв-
них рівнів еміграції та не втручались в поточні процеси еміграції, чотири країни провадили політику роз-
ширення еміграції. Стосовно висококваліфікованих емігрантів уряди використовують три типи політик,
спрямованих на повернення робітників: політика мереж мігрантів, програми повернення тимчасових
робітників, а також програми повернення постійних мігрантів.

Emigration presents both opportunities and challenges for countries exporting labor, especially in the least
developed regions of the world. On the one hand, countries lose human resources, including highly qualified
labor force, which may limit development in countries of origin. On the other hand, some of the developing
countries consider emigration as a strategy of economic development accelerating. Some destination countries
implement programs to promote the return of migrants to their countries of origin. To this end, programs that
simplify the return of migrants are launched and reintegration schemes for migrants returning to their countries
of origin are started. A policy reducing emigration was more common among the less developed regions than in
the more developed ones. Among the countries with the highest number of emigrants, the governments of 18
countries go on the policy keeping current levels of immigration and not interfere in the ongoing processes of
emigration, the four countries to guide the expansion policy of emigration. Concerning the highly qualified
emigrants governments use three types of policies aimed at returning workers: migration policy networks, return
program of temporary workers and permanent migrants return program.

Ключові слова: еміграція, рееміграція, міграційна політика, ринок праці, трудова міграція, міграційні
програми.

Key words: emigration, remigration, migration policy, labor market, labor migration, migration programs.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідити ефективність еміграц-

ійної політики в країнах експортерах робочої сили, зокре-
ма проаналізувати політику стимулювання рееміграції ви-
сококваліфікованої міграції, яка може бути корисною для
використання в Україні як вагомому постачальнику робо-
чої сили закордон.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОРА
Міграційна політика може бути як одностороннім проце-

сом регулювання еміграції чи імміграції, так і процесом коо-
перації на двосторонньому, регіональному чи глобальному
рівнях. Така кооперація може стосуватись як виключно країн
призначення міграції, коли приймаючі країни розробляють
спільні правила доступу для мігрантів на свою територію, так і
спільної діяльності урядів країн походження та країн призна-
чення. На сьогодні значно більш поширеною формою міграц-
ійної політики є імміграційна політика і саме вона визначає
можливості доступу на ринок робітників-іноземців, або ж з
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допомогою заходів пост-імміграційної політики створюються
сприятливі умови для залишення території іноземними робіт-
никами, послуг яких на поточному етапі не потребує націо-
нальний ринок праці в приймаючій країні.

Окремі країни призначення запроваджують програми
по сприянню повернення іммігрантів до їхніх країн поход-
ження. З цією метою створюються програми, що спрощу-
ють повернення мігрантів, а також схеми по реінтеграції
мігрантів, що повертаються до своїх країн походження.
Ініціативи урядів по сприянню повернення мігрантів до їхніх
країн походження або ж виключно країнами призначення,
або ж це може бути спільно розроблена стратегія країн-ек-
спортерів та країн-імпортерів робочої сили [4].

Прикладами програм сприяння зворотної міграції до
країн походження можуть виступати Чехія, Японія та Іспа-
нія. Дані країни запровадили фінансові стимули для спри-
яння поверненню мігрантів. Наприклад, запроваджена в
Японії програма запровадила програму допомоги мігрантам,
що повертаються на батьківщину, яка діяла з квітня 2009 р.
по березень 2010 р. Близько 22 тис. мігрантів прийняли в
ній участь, причому 93% від їх загальної кількості поверну-
лись до Бразилії. Запроваджений Іспанією в 2009 р. План
добровільного повернення працював по принципу надання
допомоги по безробіттю тим не громадянам ЄС, які погоди-
лись повернутись до своїх країн походження. Однак дані
програми мали лише обмежений позитивний вплив на стан
ринку праці приймаючих країн [4]. Трансакційні витрати
міжконтинентального переїзду для мігрантів є досить знач-
ними і досить часто стимули запропоновані країнами пере-
бування мігрантів не були достатньою мотивацією для
мігрантів безповоротно виїхати на батьківщину.

Іншим прикладом функціонування програм рееміг-
рації може слугувати Європейський фонд повернення, який
був заснований Європейським парламентом та Радою ЄС як
складової частини програми управління міграційними по-
токами в 2008—2013 рр. Фонд надавав ресурси для діяль-
ності на національному та транснаціональному рівнях спря-
мовані на підтримку добровільного повернення іноземців,
що проживали на території країн ЄС і не були зобов'язані
залишити її. До таких категорій осіб відносились шукачі
притулку, які очікували на рішення по своїм справам, а та-
кож біженці, які знаходились під тимчасовим захистом.
Водночас дана програма також охоплювала тих осіб, які пе-
ребували на нелегальному становищі в ЄС [11].

Еміграція створює як можливості, так і виклики для
країн-експортерів робочої сили, особливо в найменш роз-
винених регіонах світу. З одного боку, такі країни втрача-
ють людські ресурси, включно з висококваліфікованою ро-
бочою силою, що може обмежити розвиток у країнах по-
ходження. З іншого боку, деякі країни в найменш розвине-
них регіонах розглядають еміграцію в як стратегію приско-
рення розвитку, не лише за рахунок притоку грошових пе-
реказів або зменшення тиску на ринку праці, але також зав-
дяки сприянню розвитку країни походження з боку діаспо-
ри через механізм інвестування, а також передачу знань та
вмінь [7]. Можливість реалізації цих позитивних наслідків
від еміграції напряму залежать від ефективності еміграцій-
ної політики та загалом макроекономічної політики краї-
ни-експортера робочої сили.

У 2013 р. найбільшими країнами постачання емігрантів
виступали Індія (14,2 млн осіб), Мексика (13,2 млн), Росія (10,8
млн), Китай (9,3 млн), а також Бангладеш (7,8 млн) [12]. У 2011
р. 59% урядів в світі розглядали рівень еміграції з їхніх країн
в якості задовільного, в той час як 33% — надто високого і
лише 7% — недостатнього. Частка урядів, які були задово-
лені рівнем еміграції з їхніх країн скорочувалась з середини
1970-х рр. (з 83% в 1976 р. до 59% в 2011 р.), у той час як час-
тка тих, хто мали намір зменшити обсяги еміграції стабільно
зростала (з 13% в 1976 р. до 33% в 2011 р.). Більшою мірою
були задоволеними рівнем еміграції серед розвинених країн
(73%) і був досить стабільним тривалий період часу, серед
урядів країн, що розвиваються даний показник становив 55%
і значно скорився з 1976 р. (84%). Політика щодо зменшення
еміграції була більш поширеною серед країн у менш розви-
нених регіонах, де її притримувались 26% урядів, порівняно
з 16% в більш розвинених регіонах (при цьому в останніх да-
ний показник скоротився з 26% в 1996 р.) [4]. У даному разі
чітко прослідковувалась тенденція до зростання вигод від
міграції для приймаючих країн, а також незадоволення втра-
тою частини трудових ресурсів країнами, що розвиваються.

Багато країн, які розглядали свою еміграцію як надто
високу, запровадили політику, що мала сприяти утриманню

робітників в країні. Така політика спрямована на зниження
еміграції включала в себе посилення освітніх та професій-
них інститутів на батьківщині, а також приріст можливостей
працевлаштування на національному ринку. Окремі країни
також спрямували свої зусилля на збереження мігрантів з
певними вміннями, такими як робітників охорони здоров'я,
яких є дефіцит у країнах походження, при цьому на них спо-
стерігається високий попит в країнах призначення [4]. Вод-
ночас, такі заходи в країнах походження значною мірою є
залежними від фінансових можливостей таких країн, а та-
кож різницею в рівнях доходів з країнами призначення. Знач-
на відмінність в заробітній платі висококваліфікованих пра-
цівників не дає можливості для широкомасштабного засто-
сування таких заходів країнами походження мігрантів.

Серед країн з найбільшою кількістю емігрантів у 2013
р., уряди 18 країн провадили політику зберігання наявних
рівнів еміграції та не втручались у поточні процеси еміграції,
чотири країни провадили політику розширення еміграції (всі
відносились до Азійського регіону — Бангладеш, Пакистан,
Індонезія, В'єтнам), у той час як ще три країни (Мексика,
Україна та Ірак) декларували необхідність зменшення еміг-
рації. Національна мексиканська програма щодо населення
на 2008—2012 рр. передбачала сприяння сталому розвитку
в регіонах походження мігрантів, при цьому особлива увага
приділялась тим районам, що мали найбільший потенціал
економічного розвитку, що могло дати можливість ут-
римання населення від еміграції та його можливого повер-
нення або ж залучення з сусідніх регіонів країни [8]. При
цьому, зокрема на прикладі України, очевидним є те, що
декларування необхідності зменшення еміграції не означає
одночасного прийняття заходів до її ефективному обмежен-
ню та розробки алгоритму компенсаційних заходів для тих,
хто вирішив залишитись на батьківщині.

У багатьох країнах, що розвиваються еміграція високок-
валіфікованих робітників є значним викликом для економі-
чної політики урядів. На додаток до втрат коштів, що були
потрачені на освіту таких спеціалістів, еміграція високок-
валіфікованих спеціалістів призводить до зменшення про-
дуктивної здатності економіки країни походження, брак
кадрів у секторах економіки, які продукують велику дода-
ну вартість або ж мають значне значення для підтримання
стабільності держави загалом (наприклад, сфера охорони
здоров'я, освіта, галузь інформаційних технологій) [9]. З
іншого боку, міграція низькокваліфікованих робітників
може мати більш сильний ефект на зменшення бідності в
країнах походження. На відміну від висококваліфікованих
мігрантів, які зазвичай мають тенденцію забирати свої сім'ї
до країни перебування, низькокваліфіковані робітники
мігрують без своїх родин. Таким чином, вони переказують
на батьківщину більший обсяг коштів, оскільки вони мають
намір у майбутньому повернутись до своєї країни поход-
ження. Також, окрім традиційних переваг від зменшення
тиску надлишкової робочої сили на ринку праці та можли-
востей набуття емігрантами додаткового робочого досвіду
та певних навичок закордоном, необхідно враховувати, що
низькокваліфіковані робітники походять з менш забезпе-
чених прошарків суспільства, таким чином, вони виграють
від грошових переказів порівняно більшою мірою ніж це спо-
стерігалось би при пропорційному розподілі міграційних
надходжень серед громадян країни походження [4].

Серед 25 країн з найвищими показниками еміграції гро-
мадян з вищою освітою, 9 знаходились в Африці, 8 — в Ла-
тинській Америці та Карибському басейні, 4 — в Азії, а та-
кож по 2 країни в Європі та Океанії. Частка емігрантів з
вищою освітою в цих країнах варіюється від 24% на Мальд-
івах до 83% на Барбадосі, при цьому в 9 країнах даний показ-
ник перевищував 50%. Найвищі показники демонстрували
малі острівні країни такі, як Гаїті, Барбадос, Тринідад і То-
баго, а також Гайана та Конго. Серед цих 25 країн, у восьми
провадиться політика обмеження загальної еміграції. Крім
того, в багатьох країнах провадиться цільова політика по
обмеженню "відтоку інтелекту", в тому числі по створенню
сприятливих умов для рееміграції (15 країн), а також зап-
ровадження спеціальних урядових органів по роботі з
діаспорою (16 країн) [4]. Очевидно, що регулюванню еміг-
рації висококваліфікованих мігрантів, а також співпраці з
діаспорою в країнах походження приділяється більше ува-
ги, ніж регулюванню еміграційних потоків загалом.

Хоча значна частина потоків зворотної міграції може
бути спонтанною, сприяння поверненню мігрантів може
бути частиною зусиль урядів по зменшенню негативних
ефектів від еміграції. Багато урядів, особливо в менш роз-
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винених регіонах, в яких спостерігаються зростаючі тен-
денції до еміграції кваліфікованих робітників, запроваджу-
ють політику сприяння поверненню свої громадян, що про-
живають закордоном. Стосовно висококваліфікованих ем-
ігрантів уряди використовують три типи політик, спрямо-
ваних на повернення робітників [6], зокрема, через політи-
ку мереж мігрантів, програми повернення тимчасових роб-
ітників, а також програми повернення постійних мігрантів
[4]. Вибір конкретного типу сприяння повернення мігрантів
залежить від пріоритетів економічної політики в держав, а
також структури еміграції.

Перший тип політики був створений не лише для спри-
яння повернення висококваліфікованих емігрантів, але та-
кож і з метою стимулювання контактів між батьківщиною
та членами закордонними мережами науковців та
підприємців [6]. Прикладом такої мережі є Індія, де урядом
було запроваджено ефективне використання міграційних
мереж. Міністерство по справам закордонних індійців було
активно задіяним у співпраці з членами міграційних мереж
з метою розширення потоків грошових переказів, інвес-
тицій, а також інших ресурсів.

Другий тип політики сприяє поверненню тимчасових
мігрантів з-за кордону. Така політика передбачає тимчасо-
ве повернення мігрантів, включно з науковцями, які навча-
ють або проводять дослідження обмежений період часу в
країні походження. Наприклад, китайський уряд залучає
китайських науковців з-за кордону надаючи їм можливість
проводити додаткові дослідження в Китаї, де вони прово-
дили частину робочого часу в році [6]. Національна фунда-
ція природничих наук Китаю запровадила "Програму двох
баз", що дозволяє китайським дослідникам займати
стабільні робочі місця в Китаї, а також реалізовувати досл-
ідницьку модель "двох баз", одну — дома, одну — закордо-
ном.

Третій тип політики складається зі стимулювання по-
стійного повернення висококваліфікованих мігрантів на
батьківщину через зменшення податкового навантаження,
створення сприятливих умов для ведення дослідницької
діяльності, додаткового фінансового стимулювання. На-
приклад, окрім програми тимчасового повернення китайсь-
ких науковців, Академією Наук Китаю було започатковано
Програму 100 талантів. Науковці вибрані по цій програмі
отримують дослідницькі гранти, офісні приміщення, а та-
кож інше стимулювання. Окрім конкурентних заробітних
плат, соціального страхування, вони також отримують за-
безпечення житом. Для того, щоб бути учасниками даної
програми, заявники повинні мати не менше 4 років досвіду
роботи після отримання наукового ступеню, а також зай-
мати посаду асистента професора або її аналог закордоном
[1]. Іншим прикладом може слугувати Мексика, де було за-
проваджено програму збереження та повернення науковців,
що проживали закордоном у 1991 р. Однак на той момент
дана програма мала обмежений успіх через бюджетні об-
меження та інші пріоритети Національної ради наук та тех-
нологій [2].

Найбільшою мірою тенденція до стимулювання реемі-
грації проявляється в Європі, де частка урядів з відповід-
ною політикою складала 59% в 2011 р. (32% — в 2005 р.).
Наприклад, у Грузії був запроваджений проект під назвою
"Цільова ініціатива для Грузії", який фінансувався ЄС та
передбачав підтримку реінтеграції мігрантів, що поверну-
лись на батьківщину [4]. Натомість, в Океанії спостеріга-
лось скорочення урядів з політикою сприяння повернення
громадян з 63% в 2005 р. до 43% в 2011 р. В Латинській
Америці та Карибах частка урядів, які провадили політи-
ку, яка сприяла повернення громадян з-за кордону (81%)
була найвищою в 2011 р. Наприклад, Еквадор запровадив
програми "Кукайо", а також "Повернення додому" з ме-
тою полегшення процедуру повернення емігрантів, включ-
но з реінтеграцією тих, хто повернувся до місцевої еконо-
міки, а також сприяння їхнього їхніх інвестиційних та соці-
альних ініціатив [5].

В окремих випадках уряди не можуть зменшити рівень
еміграції або ж не вбачають переваг від її зменшення, при
цьому країни проводять селективну політику сприяння по-
верненню окремих категорій мігрантів. Політика сприяння
поверненню громадян застосовувалась 17 з 25 країн з най-
більшими обсягами еміграції в світі, при цьому, більшість
країн в даній групі не стримували еміграційних потоків, або
ж навіть провадили політику сприяння збільшенню обсягів
виїзду громадян. Наприклад, в той час як цілі Пакистансь-
кого Бюро еміграції та закордонної зайнятості полягали в

регулюванні еміграції, а також нагляду за дотриманням інте-
ресів емігрантів, уряд Пакистану визнав, що втрата людсь-
кого капіталу та, відтік, інтелекту спричинені еміграцією є
вагомою проблемою для довготермінового економічного
розвитку та відзначив необхідність створення умов для
сприяння зворотного притоку інтелекту для вирівнювання
економічної ситуації [10].

Заохочення членів діаспори до більш активного залу-
чення до розвитку своїх країн походження набуває все
більшого поширення. Увагу даному аспекту діяльності діас-
пор приділяють як самі члени закордонних спільнот, так і
уряди країн походження мігрантів. Окремі країни запрова-
дили спеціальні органи державної влади, які відповідають
за контакти з діаспорою, включно з наданням інформації
щодо можливостей працевлаштування на батьківщині, мож-
ливостей соціальної, культурної реінтеграції, питаннями
громадянства, спрямування грошових переказів та інвес-
тицій, а також надання допомоги в поверненні [4]. Налагод-
ження ефективної діяльності закордонних інститутів
відіграє ключову роль при ефективності розвитку співпраці
з діаспорою.

Зі 144 країн досліджених МОМ [4], 114 країн запро-
вадили відповідні органи відповідальні за контакти з діас-
порою в 2011 р. При цьому дані установи запроваджувались
як у розвинених так і в менш розвинених регіонах світу.
Серед розвинених країн світу такі органи були створені в
84% з них, у країнах, що розвиваються — в 77% (а 90% се-
ред найменш розвинених країн). Прикладами таких уста-
нов можуть виступати Національний секретаріат по мігран-
там (Еквадор), Орган по регіональній інтеграції та питан-
ням діаспори (Домініканська Республіка), Комісія по закор-
донним філіппінцям (Філіппіни), Орган міграційного розвит-
ку (Зімбабве), а також Орган по закордонним сінгапурцям
(Сінгапур). Половина країн в Океанії, а також близько тре-
тин в Азії не мали органів відповідальних за контакти з діас-
порою в 2011 р.

Мобілізація фінансових ресурсів діаспори є важливою
складовою стратегії розширення потенційного внеску в еко-
номічний розвиток країн походження. Окремі уряди не ви-
діляють окремо питання співпраці з діаспорою, однак роб-
лять акцент на загальних проблемах пов'язаних з міграцій-
ним процесом такими, як брак працюючих банківських сис-
тем, розвиток середовища, сприятливого для здійснення
інвестицій мігрантами в той час як інші запроваджують спе-
цифічні фінансові стимули та інші програми для сприяння
та заохочення інвестицій діаспорою. Наприклад, Сенегал
заохочує громадян Сенегалу, що проживають закордоном
інвестувати в корпоративні активи в країні походження че-
рез надання податкових переваг впродовж стартового пер-
іоду терміном до трьох років, а також впродовж 5—8 років
при проведенні дослідницького етапу на підприємстві або
розробки інноваційного проекту. Сенегальська діаспора
може також отримати вигоду від зменшення або виключен-
ня зі сплати певних категорій податків, а національне зако-
нодавство передбачає податкові стимули для спільних зао-
щаджень та мікрокредитування [3].

Для залучення інвестицій діаспори використовуються
шість типів заходів: 1) податкові виключення або податкові
канікули, 2) зменшення мит на товари, що імпортуються
компаніями, які належать діаспорі, 3) преференційні умови
надання кредитування, 4) преференційні умови при отри-
манні певних типів ліцензій, 5) спрощення бюрократичних
процедур при здійсненні інвестицій, 6) створення спеціаль-
них типів цінних паперів для діаспори або ж фондів спільно-
го інвестування.

За даними МОМ [4], принаймні 46 країн у 2011 р. зап-
ровадили принаймні один з шести вищенаведених заходів.
Найбільш поширеними заходами по залученню коштів діас-
пори виступали спрощення бюрократичних процедур для
інвестування, а також запровадження податкових виклю-
чень та податкових канікул (23 та 19% випадків застосуван-
ня, відповідно). Уряди в менш розвинених регіонах більш
часто застосовують такі методи сприяння інвестування, ніж
це роблять розвинені країни. Дві третини урядів у розвине-
них регіонах не застосовували жодного з шести методів сти-
мулювання, аналогічний показник для менш розвинених
регіонів складав близько половини країн. Найбільшою
мірою увагу співпраці з діаспорою приділяють уряди Ла-
тинської Америки та країн Карибського басейну (дві тре-
тини країн), а також Африки (близько половини). На-
томість, в інших регіонах даний показник не перевищує
однієї третини урядів з відповідною політикою.
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ВИСНОВКИ
На сьогодні формою, що переважає регулювання

міграційних потоків є імміграційна політики приймаючих
країн, а еміграційна політика або ж відсутня в багатьох
країнах походження, або не здійснює масштабного втру-
чання в розвиток еміграційних процесів. Водночас захо-
ди імміграційної та пост-імміграційної політики стосов-
но сприянню поверненню мігрантів до країн походження
також досить часто мали обмежену ефективність. Задля
утримання робітників у країні походження, уряди цих
країн посилюють освітні та професійні інститути на бать-
ківщині, намагаються створювати додаткові можливості
працевлаштування на національному ринку. Однак, ці за-
ходи досить сильно обмежені фінансовою спроможністю
їх забезпечення з  боку урядів  країн походження
мігрантів. Водночас більшість найбільш країн експортерів
трудових ресурсів були задоволені поточним рівнем емі-
грації, або ж ефективно не втручались в еміграційні про-
цеси.

Значну увагу в більшості країн еміграції приділяється
втратам людського капіталу через еміграцію високо-
кваліфікованих працівників. Саме цьому аспекту еміграц-
ійної політики надається пріоритет і при розробці алгорит-
му можливої рееміграції своїх громадян країнами поход-
ження. Найбільш характерною еміграція осіб з вищою осв-
ітою є для країн Африки, Латинської Америки та Карибсь-
кого басейну. Для сприяння поверненню людського капіта-
лу на батьківщину уряди використовують три типи політик:
політику мереж мігрантів, програми повернення тимчасо-
вих робітників, а також програми повернення постійних
мігрантів. Найбільш ефективно дані політики проводяться
країнами, що розвиваються, які мають динамічні економіки
та мають фінансовий ресурс для їхнього ефективного зап-
ровадження, наприклад, Китай та Індія, частково Мексика,
Пакистан та Філіппіни.

Політика повернення громадян на батьківщину набуває
все більшого поширення як серед розвинених країн, так і
серед країн, що розвиваються, хоча у останніх дана тенден-
ція в середньому є більш динамічною. Однак у регіонально-
му розрізі більшою мірою тенденція до сприяння еміграції
характерна для країн Європи, фінансування якого відбу-
вається за допомогою ЄС.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна ситуація в країні та в банківській сис-

темі, що спостерігається в останні роки, вимагає підви-
щення ефективності управління залученими ресурсами
банку. Поширення та розвиток сучасних технологій та
методологій управління за видами банківської діяль-
ності дають можливість підвищити ефективність функ-
ціонування банківської системи в цілому та через це
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SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE BANK ATTRACTED RESOURCES

У статті проведено аналіз поглядів науковців щодо управління фінасовими ресурсами банку в цілому
та управління залученими ресурсами зокрема. Розглянуто сутність системного підходу в процесі управ-
ління залученими ресурсами банку. Проведено аналіз елементів при визначенні сутності депозитної по-
літики банку. На основі контент-аналізу надано авторське визначення сутності управління залученим
ресурсами банку; удосконалено визначення економічної категорії "механізм управління залученими ре-
сурсами" та визначено його місце і роль у системі управління залученими ресурсами банку; запропоно-
вано до впровадження в процес управління залученими ресурсами банку додаткові принципи управлін-
ня залученими ресурсами: принцип забезпечення ліквідності, принцип ієрархічності та узгодженості та
принцип оперативності; проведено порівняння сутності цінових та нецінових методів управління залу-
ченими ресурсами та визначено основні їх переваги та недоліки, розроблено порядок використання ме-
тодів та інструментів управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану ресурсно-
го забезпечення та цілей розвитку банківської діяльності.

The article analyses scientists' views for both management of bank financial resources and management of
bank debt capital. In addition, we examine the system approach essence within management of bank debt capital
and analyze the elements in evaluation of essence for bank deposit policy. Relying to content analysis there was
both given author's definition for management of bank debt capital and improved the definition of economic
category "mechanism for management of bank debt capital" and determined its place in the system of
management of bank debt capital. Also, we suggested to implement some extra principles of management of
bank debt capital into its process, such as: principle of liquidity guaranteeing, hierarchy and consistency principle
and efficiency principle. Here were compared essences of price and nonprice methods for management of bank
debt capital and determined its basic advantages and disadvantages. We worked out the order of using these
methods and instruments in management of bank debt capital according to current state of supply of resources
and aims of banking development.
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сприяти сталому економічному розвитку відтворюваль-
них систем в економіці країни. Виходячи з того, що
фінансовою основою банківської діяльності є залучені
ресурси, в умовах сьогодення, коли довіра до банківсь-
ких установ з боку вкладників підривається, а відтво-
рювальні процеси в економіці уповільнюються, що при-
зводить до зменшення обсягів руху коштів на поточних
та депозитних рахунках банків, управління ними набу-
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ває особливої актуальності. В таких умовах особливого
значення набуває системний підхід в управлінні залуче-
ними ресурсами банку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Слід зазначити, що проблематика наукових дослід-

жень у сфері управління ресурсами досить актуальна.
Питанням пошуку шляхів підвищення ефективності
управління залученими ресурсами банку відведене клю-
чове місце в наукових дослідженнях вітчизняних і зару-
біжних науковців. Виходячи зі стану розвитку економіки
та банківської ситеми України, дослідження стану уп-
равління залученими ресурсами банку постійно знахо-
диться в полі зору сучасних науковців-економістів Ук-
раїни. Так, у рамках спеціальності "Гроші, фінанси і кре-
дит" досліджувались питання управління ресурсами бан-
ку: за даними бази авторефератів Національної бібліо-
теки України імені В.І. Вернадського починаючи з 2000
року в Україні було захищено 3 докторські дисертації
(Вожжов А.П. [6], Кузнєцова Л.В. [19], Азаренкова Г.М.
[1]) та 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кан-
дидата економічних наук (Борисенко І. І. [4], Грищенко
О.О. [9], Гулієв У.Р. [10], Дмитрієва О.А. [11], Довгань
Ж.М. [12], Землячов С.В. [13], Кожель Н.О. [17], Музич-
ка О.М. [23], Павлюк С.М. [24], Панасенко Г.О. [25], Ру-
син Р.С. [28], Сюркало Б.І. [30], Торяник Ж.І. [31], Фе-
досік І.М. [32]).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження сутності системного

підходу в управлінні залученими ресурсами банку.
Об'єкт дослідження — процес управління залучени-

ми ресурсами банку як система.
Предмет дослідження — системний підхід та його

елементи в управлінні залученими ресурсами банку.
Інформаційною базою дослідження є теоретичні за-

сади та методичне забезпечення щодо організації та ви-
користання системного підходу в управлінні фінансо-
вими ресурсами банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Тематика наукових досліджень у сфері управління

залученими ресурсами варіює, проте, через пріоритет-
ну важливість залучених ресурсів, науковці досліджу-
ють певні питання, що стосуються формування та роз-
поділу ресурсів, або в цілому присвячують свої праці уп-
равлінню певною частиною залучених ресурсів таких, як
депозити, або управлінню пасивами банку в цілому.
Організація банківського бізнесу в цілому та управлін-
ня залученими ресурсами зокрема потребує як менедж-
менту з точки зору організації соціально-економічних
процесів на мікрорівні, так і здійснення фінансового ме-
неджменту з метою управління фінансовими потоками
в банку.

Діяльність банку в загальному вигляді представляє
собою систему з двох підсистем: підсистема, що здійснює
управління та підсистема, на яку спрямовано управлін-
ня.

Залучені ресурси займають найбільшу питому вагу
в ресурсах банку і є основою банківської діяльності. Бан-
ківська діяльність принципово відрізняється від діяль-
ності підприємства через те, що роль предмету праці ви-
конують фінансові ресурси, саме на них спрямована дія
найманої праці. При чому змінюється і класичний лан-
цюжок "гроші — товар — *гроші". В банківській діяль-
ності роль товару відіграють гроші, саме тому ланцю-
жок відтворювального процесу набуває вигляду "гроші
— гроші (вкладення) — *гроші".

Проведений аналіз теоретичних засад управління
фінансовими ресурсами в цілому та управління залуче-
ними ресурсами зокрема показав недостатнє опрацю-
вання фундаментальних засад цього напряму наукової
думки в сфері банківської діяльності. Недостатньо ува-
ги авторами приділено формулюванню сутності та мети
управління як фінансовими, так і залученими ресурса-
ми.

У таблиці 1 подано систематизований аналіз часто-
ти використання елементів визначення сутності управ-
ління залученими ресурсами банку в роботах науковців,
які присвячені проблематиці управління фінансовими

ресурсами банку: Васюренко О.В. [5], Коваленко М.С.
зі співавторами [15], Примостка Л.О. [27], Стойко О.Я.
[29], Шевченко Б.О. [33], Якімлюк Я.О. [35], Ярошенко
С.П. зі співавторами [36]. Як видно з проведеного ана-
лізу сутності управління залученими ресурсами (табл.
1), науковці ототожнюють "управління залученими ре-
сурсами" з процесом забезпечення банківської устано-
ви грошовими коштами клієнтів (71,4) у відповідності до
структури джерел розміщення (71,4). Лише три з семи
науковців відмічають необхідність забезпечення саме до-
статнього обсягу ресурсів і два з них наголошують на
тому, що одним із завдань процесу управління залуче-
ними ресурсами є мінімізація витрат банку.

У таблиці 2 подано результати аналізу використан-
ня елементів визначення поняття "депозитна політика",
що найчастіше використовують автори.

Як показав проведений аналіз, науковці підійшли до
визначення поняття депозитної політики з точки зору
сутності її елементів, причому на відміну від першої гру-
пи авторів (авторів, які займались дослідженням сутності
процесу управління ресурсами банку), вони не визнача-
ють її (депозитної політики) мету, а дають абстрактне
тлумачення цього процесу як виду діяльності, або сукуп-
ності заходів щодо формування депозитного портфеля
банку. Нами було запропоновано наступне авторське виз-
начення сутності поняття "управління залученим ресур-
сами банку". Управління залученими ресурсами банку —
це стратегія і тактика банку, яка включає певну систему
заходів щодо залучення фінансових ресурсів від юридич-
них та фізичних осіб, а також інших кредиторів в достат-
ньому обсязі, певної структури та при мінімальних вит-
ратах задля їх ефективного розміщення, з урахуванням
інтересів усіх учасників даного процесу. Дане визначен-
ня сформульовано на основі узагальнення та системати-
зації елементів визначення сутності управління залуче-
ними ресурсами банку та елементів визначення сутності
депозитної політики банку. При цьому ці елементи по-
дані у ієрархічній послідовності відповідно до частоти їх
згадування провідними науковцями, які присвятили свої
дослідження даній проблематиці.

Аналізуючи роботи сучасних науковців в сфері уп-
равління ресурсами банку, можна сказати, що систем-
ний підхід застосовувався ними відповідно до поставле-
них завдань щодо управління ресурсами банку в ціло-
му, чи для забезпечення формування депозитної по-
літики зокрема. Так, у своїх роботах системний підхід
використовували такі науковці, як Азаренкова Г.М. [1];
Борисенко І.І. [4]; Землячков С.В. [13]; Кожель Н.О. [17];
Кузнєцова Л.В. [19]; Павлюк С.М. [24]; Русин Р.С. [28];
Федосік І.М. [32].

Автор 

Факторне 

навантаження 
(кількість авторів) 

Залучення грошових коштів 71,4 (5) 

Відповідність структури джерел розміщенню 71,4 (5) 

Забезпечення достатнього обсягу ресурсів 42,9 (3) 

Мінімізація витрат  28,6 (2) 

 

Таблиця 1. Аналіз елементів визначення сутності
управління залученими ресурсами банку

Елемент визначення 
Факторне 

навантаження 

Залучення (коштів) вкладів, 

формування депозитного портфеля 
76,92 (10) 

Стратегія і тактика 30,77 (4) 

Система заходів 30,77 (4) 

Комбінація джерел 30,77 (4) 

Управління вкладами 23,08 (3) 

Забезпечення ліквідності та стійкості 23,08 (3) 

Використання депозитів 23,08 (3) 

Управління процесом залучення 7,69 (1) 

Формування резерву 7,69 (1) 

Таблиця 2. Аналіз елементів визначення сутності
депозитної політики банку

Джерело: розроблено автором на основі наукових робіт [2;

3; 7; 8; 18; 20; 21; 22; 26; 34].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

45www.economy.in.ua

У структурі системи управління виділяють такі ком-
поненти, як об'єкт управління; суб'єкт управління; ме-
ханізм управління; процес управління.

Об'єктом управління в межах системи управління за-
лученими ресурсами виступають залучені ресурси у всій
їх різноманітності. Так, усі управлінські рішення впли-
вають на процес формування певного обсягу, структу-
ри та якості залучених ресурсів, які формуються в бан-
ку.

Суб'єктами управління в системі управління залуче-
ними ресурсами банку виступають всі ланки та рівні
організаційної структури банку, на які покладено відпо-
відальність за формування цих ресурсів. Управління виз-
начає інструменти та спосіб їх застосування (механізм)
у процесі регулювання залучених ресурсів банку. Управ-
ління залученими ресурсами відбувається на трьох
рівнях управління: стратегічний рівень; тактичний
рівень; оперативний рівень.

На основі узагальнення думок авторів, які дослід-
жували питання сутності поняття "механізм", нами роз-
роблено удосконалене визначення економічної кате-
горії "механізм управління залученими ресурсами".
Так, на нашу думку, під механізмом управління залу-
ченими ресурсами банку слід розуміти сукупність ва-
желів впливу (принципів, методів, функцій), які вико-
ристовуються у процесі управління залученими ресур-
сами банку і які забезпечують взаємодію між двома
підсистемами: керуючою та керованою. Дане визначен-
ня, на відміну від існуючих, дає можливість визначити
місце та роль механізму в системі управління залуче-
ними ресурсами банку.

Місце та роль механізму в системі управління залу-
ченими ресурсами можна представити у вигляді схеми
(рис. 1).

Доцільно більш докладно зупинитись на принципах
управління залученими ресурсами банку. Принципи яв-
ляють собою основоположні засади, яким повинні відпо-
відати дії суб'єктів, або підпорядковуватися системи та
процеси. Дотримання встановлених принципів забезпе-
чує реалізації встановлених цілей в рамках певної сис-
теми. Ми вважаємо, що управління залученими ресур-
сами банку повинно здійснюватися на основі загальних
та специфічних принципів (рис. 2). До загальних прин-
ципів управління залученими ресурсами відносяться
принципи, які визначають єдині підходи до управління
залученими ресурсами на макро- та мікрорівнях у різних
економічних системах:

1) принцип науковості — управління залученими ре-
сурсами повинно здійснюватися із дотриманням основ-
них економічних законів та закономірностей з викорис-
танням науково-обгрунтованих методів та інструментів;

2) принцип цілеполягання (даний принцип є фунда-
ментальним в системі управління залученими ресурса-
ми банку, його сутність полягає в тому, що всі уп-
равлінські дії повинні забезпечувати досягнення певних,
встановлених цілей);

3) принцип економічності (управління залученими
ресурсами банку має здійснюватися на засадах еконо-
мічної ефективності) [15].

До специфічних принципів можна віднести принци-
пи, які визначають вимоги до діяльності банку щодо фор-
мування залучених ресурсів, бо процес залучення додат-
кових ресурсів повинен бути організований таким чи-
ном, щоб банк на будь-якому етапі залишався ліквідним,
безперервно та оперативно вирішував потребу в залу-
чених ресурсах, причому ці питання враховували б вир-
ішення всіх завдань комплексно та узгоджено між усі-
ма рівнями управління банку:

1) принцип ієрархічності та узгодженості (управлі-
ння залученими ресурсами банку повинно розподілятись
та здійснюватися на стратегічному, тактичному та опе-
ративному рівнях, узгоджено та послідовно);

2) принцип комплексності (даний принцип полягає
в тому, що управління залученими ресурсами банку по-
винно здійснюватися з урахуванням всіх факторів, які
впливають на процес формування залучених ресурсів
банку) [4; 16];

3) принцип безперервності (система управління за-
лученими ресурсами банку потребує постійного і без-
перервного управління) [16];

4) принцип адаптивності (даний принцип передбачає
гнучкість системи управління залученими ресурсами
банку в умовах динамічної зміни зовнішніх та внутрішніх
факторів) [4];

5) принцип оперативності (система управління залу-
ченими ресурсами банку має забезпечувати своєчасність
у прийнятті управлінських рішень);

6) принцип забезпечення ліквідності (даний принцип
передбачає, що формування залучених ресурсів банку
повинно здійснюватися при умові забезпечення задано-
го рівня ліквідності).

Нами було запропоновано впровадити додатково
такі принципи управління залученими ресурсами: прин-
цип забезпечення ліквідності, принцип ієрархічності та
узгодженості та принцип оперативності. Впроваджен-
ня даних принципів обумовлено тим, що:

1) впровадження принципу забезпечення ліквідності
регламентує, що формування залучених ресурсів банку
повинно відбуватись у відповідності з обсягами та стро-
ками їх розміщення в активні операції, оскільки не-
відповідність строків розміщення призведе до суттєво-
го розриву ліквідності та поставить під загрозу функ-
ціонування банку в цілому;

2) реалізація принципу ієрархічності та узгодженості
дасть змогу здійснювати управління залученими ресур-
сами банку "зверху-вниз", що дозволить забезпечити до-
сягнення поставлених цілей, причому управлінські
рішення на всіх рівнях повинні здійснюватися узгодже-
но та послідовно;

3) застосування принципу оперативності дасть змогу
здійснювати управління залученими ресурсами банку своє-
часно, що дозволить оперативно приймати управлінські
рішення у разі зміни кон'юнктури ринку фінансових ресурсів.

 

Механізм управління залученими 

ресурсами банку

Принципи управління

Керована 

підсистема

(Об'єкт 
управління)

Керуюча 

підсистема

(Суб'єкти 

управління) Методи управління

Функції управління

Зворотній зв'язок

Рис. 1. Місце та роль механізму в системі управління залученими ресурсами банку
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Управління залученими
ресурсами банку здійсню-
ється з використанням пев-
них методів управління, які
умовно поділяються на дві
групи: цінові та нецінові ме-
тоди. Як цінові, так і нецінові
методи управління залуче-
ними ресурсами мають як
певні переваги, так і ряд не-
доліків. Проте авторами до
сьогодні дане питання не
було достатньо досліджено.
Нами було проведено по-
рівняння сутності та інстру-
ментів цінових та нецінових
методів управління залуче-
ними ресурсами та визначе-
но основні переваги і недо-
ліки цих методів.

До переваг цінових ме-
тодів можна віднести: про-
стоту застосування методу
та низькі адміністративні ви-
трати по залученню коштів.
Основним інструментарієм
цінових методів є процентна
ставка з залучення коштів,
при чому використання да-
них інструментів не потребує
додаткових витрат і зміни умов та якості обслуговуван-
ня клієнтів банку. До недоліків цінових методів можна
віднести такі чинники: використання цінових методів не
передбачає удосконалення організації діяльності в сфері
надання банківських послуг щодо залучення ресурсів
банку; залучення додаткових ресурсів пов'язане із знач-
ним зростанням процентних витрат банку та скорочен-
ням маржі; існують певні труднощі з визначенням чут-
ливості зміни обсягів залучених ресурсів до зміни про-
центної ставки на ці ресурси; зі зниженням процентної
ставки на залучені ресурси знижується позитивне став-
лення клієнтів до банку та кількість лояльних спожи-
вачів банківських послуг; існує певний часовий лаг ре-
акції клієнтів на змінення процентної ставки на залу-
чені ресурси.

До переваг нецінових методів можна віднести на-
ступні чинники: їх застосування дає можливість підви-
щити конкурентоспроможність банку, сформувати по-
зитивний імідж банку, проводити своєчасне інформуван-
ня про нові продукти та послуги, які розробляються та
впроваджуються банком. Крім того, використання не-
цінових методів збільшує кількість лояльних клієнтів
банку та ставить нові вимоги до технічного та інформа-
ційного забезпечення банку.

Поточний стан ресурсного забезпечення банку може
перебувати у певному стані, який характеризується до-
статністю та ліквідністю ресурсів:

1) банк має достатній обсяг залучених ресурсів;
2) банк має недостатній обсяг залучених ресурсів;
3) банк має достатній обсяг залучених ресурсів, про-

те якість цих ресурсів є незадовільною (через порушен-
ня принципів залучення ресурсів, наприклад, спостері-
гається порушення принципу ефективності та оптималь-
ності).

Відповідно до стану, в якому перебувають залучені
ресурси банку у конкретний проміжок часу та цілей роз-
витку банку, керівництво банку може приймати певні уп-
равлінські рішення щодо застосування в комплексі ціно-
вих та нецінових методів управління, для підтримання
кількісного та якісного складу залучених ресурсів відпо-
відно до потреб. Дані заходи в першу чергу спрямовані
на групу ресурсів, які формують депозитний портфель
банку. У разі їх дефіциту на ринку фінансових ресурсів,
у банку приймаються рішення щодо залучення додат-
кових коштів на міжбанківському ринку кредитів та від
Національного банку України.

Так, відповідно до конкретної ситуації банком мо-
жуть бути реалізовані такі заходи з метою реалізації по-
ставлених завдань в рамках певних стратегічних цілей
(рис. 3).

ВИСНОВОК
Забезпечення ефективності управління залученими

ресурсами банку продовжує залишатися одним з най-
важливіших питань у менеджменті банківської дяль-
ності.

Результати даного дослідження дозволили прийти
до більш якісного розуміння сутності, принципів та ме-
тодів управління залученими ресурсами банку.

Науковою новизною даного дослдження є: 1) ав-
торське визначення сутності поняття "управління залу-
ченим ресурсами банку"; 2) удосконалення визначення
економічної категорії "механізм управління залучени-
ми ресурсами"; 3) запропоновані до впровадження до-
даткові принципи управління залученими ресурсами:
принцип забезпечення ліквідності, принцип ієрархіч-
ності та узгодженості та принцип оперативності; 4) роз-
роблення порядку використання методів та інструментів
управління залученими ресурсами банку відповідно до
поточного стану ресурсного забезпечення та встанов-
лених цілей розвитку банку. Серед подальших напрямів
дослідження актуальними питаннями є аналіз та удос-
коналення процесу управління залученими ресурсами
банку та вивчення питань імітаційного моделювання як
комплексного механізму управління залученими ресур-
сами банку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рівень інвестиційної привабливості є одним з найваж-

ливіших показників загальноекономічної ситуації і перспек-
тив розвитку економіки в цілому і АПК зокрема. Зростання
інвестицій виступає одним з визначальних чинників забез-
печення ефективного розвитку аграрного бізнесу, підвищен-
ня якості життя сільського населення, модернізації техно-
логічної бази та основних фондів.

Головне завдання інвестиційної політики на будь-яко-
му рівні — формування сприятливого клімату або відповід-
ного середовища, які сприяють всебічному підвищенню еко-
номічного інтересу і активності інвесторів при вкладенні
коштів в економіку [2 c. 18].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання інвестиційного забезпечення, розвитку

сільськогосподарських підприємств та залучення інвестицій
в аграрний сектор економіки та досліджено в працях відо-
мих вчених-економістів, зокрема В.Г. Андрійчука, М.Я. Де-
м'яненка, П.І. Гайдуцького, М.І. Кісіля, В.Я. Месель-Весе-
ляка, Б.С. Пасхавера, П.Т. Саблука., А.А. Пересади та інших.
Разом із тим, окремі питання інвестиційного забезпечення
економічного розвитку сільськогосподарських підприємств
залишаються недостатньо вивченими й потребують подаль-
шого дослідження незважаючи на величину та значимість
наукових досліджень, присвячених цій проблемі.

УДК 658.152-043.86:631.11](045)

М. А. Однорог,
к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж
Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
M. Odnorog,
Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department,
Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

SOFTWARE DEVELOPMENT INVESTMENT IN AGRICULTURAL AGRIBUSINESS

У статті розглядаються завдання і основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграр-
ного виробництва, аналізується зміст інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах
агропромислового комплексу, формулюються пріоритетні завдання щодо оптимізації інвестиційних ре-
сурсів. Обгрунтовано методику особливостей розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарсь-
ких підприємств, що заснована на використанні системи підрахунків. Розроблено алгоритм оцінки роз-
витку інвестиційного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплек-
су. Запропоновано методику оцінки рівня розвитку, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність
сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ресурсозабезпечення. Обгрунтовується можливість
визначення інноваційних стратегій розвитку підприємства на основі оцінки інвестиційної привабливості.
Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію науковців, викладачів, працівників державних органів
виконавчої влади та студентів вузів.

The article deals with the problem and the main directions of improving the investment attractiveness of
agricultural production, analyzes the content of investment in agricultural enterprises of agribusiness formulated
priorities for optimization of investment resources. The technique features of the investment provision of
agricultural enterprises, which is based on the use of estimates. The algorithm estimates the investment in the
provision of agricultural enterprises agribusiness. The method of assessing the level of development that allows
one to objectively assess the work of the agricultural enterprises taking into account their resource provision.
The possibility of determining innovation strategies based on assessment of investment attractiveness. The article
is aimed at a wide audience of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, розвиток, сільськогосподарське підприємство, агро-
промисловий комплекс.

Key words: investment, investment security, development, agricultural enterprise, agriculture.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних та практич-

них аспектів розвитку інвестиційного забезпечення в
сільськогосподарських підприємствах агропромислового
комплексу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під інвестиційною привабливістю на макрорівні розум-

іються умови (економічні, правові, політичні, соціальні та
ін.), створені державою для всіх суб'єктів господарювання,
а також іноземних інвесторів, для вигідного вкладення інве-
стицій з метою розвитку національної економіки.

Інвестиційну привабливість на макрорівні характеризу-
ють такі критерії:

— політична стабільність і її передбачуваність на май-
бутнє;

— основні макроекономічні показники, що характери-
зують стан національної економіки (рівень інфляції, темпи
зростання ВВП і його обсяги);

— процентні ставки рефінансування, дефіцит бюджету
тощо) і їх прогноз на майбутнє;

— наявність і ступінь досконалості нормативних актів у
галузі інвестиційної діяльності;

— ступінь досконалості податкової системи в країні;
— соціальна, в тому числі криміногенна обстановка в

країні;
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— ступінь інвестиційного ризику та ін. [3 c. 162].
Держава за допомогою вдосконалення податкової сис-

теми, проведення розумної фінансово-кредитної політики
має забезпечити стабільність економіки та низький темп
зростання інфляції, що є неодмінною умовою для пожвав-
лення інвестиційної діяльності. Всі ці умови і фактори без-
посередньо впливають на інвестиційну складову аграрної
сфери, особливо таких регіонів, як Київська область, де
приділяється пріоритетна увага розвитку сільського госпо-
дарства.

Створення сприятливого інвестиційного клімату є од-
ним з найважливіших умов залучення інвестицій і подаль-
шого розвитку АПК [5 c. 57].

А сам інвестиційний клімат у першу чергу залежить від
інвестиційного потенціалу, що характеризує фактори ви-
робництва та сфери застосування капіталу, та інвестицій-
ного ризику, що визначає фактори ризику.

На сьогоднішній день існує тенденція зростання інвес-
тицій в сільське господарство. Цьому сприяв Національний
проект підтримки агросектору "Рідне село". Особлива ува-
га у рамках проекту покладена на стимулювання кооперації
серед виробників сільськогосподарської продукції, бо од-
ним з основних пріоритетних напрямів його реалізації є
підвищення інвестиційної привабливості всіх сфер АПК.

Особливу увагу в Київській області приділяється вкла-
денням у тваринництво.

Завдяки цьому вперше в Київській області за весь пері-
од ринкових перетворень відзначається збільшення поголі-
в'я всіх видів худоби.

За останні роки реалізовано ряд значимих для економ-
іки області проектів:

— інноваційний проект "Агроінноваційний центр "Євро-
село ХХІ століття" у відокремленому підрозділі Національ-
ному університеті біоресурсів і природокористування Ук-
раїни "Агрономічна дослідна станція";

— агропромисловий комплекс по збереженню та пере-
робці сільськогосподарської продукції (Броварський рай-
он, Київська область);

— "Програма підтримки особистих селянських госпо-
дарств області на 2012—2016 роки";

— "Програма розвитку тваринництва на 2012—2015
роки";

— "Обласна цільова програма підтримки індивідуаль-
ного житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012—
2017 роки";

— "Регіональна програма охорони родючості грунтів
Волинської області на 2010—2015 роки";

— "Програма виробництва зерна озимого жита та греч-
ки у 2011—2015 роках".

З метою реалізації перспективних інвестиційних про-
ектів ведеться робота по залученню коштів через інститути
розвитку. В даний час на розгляді знаходяться 6 заявок на
фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів
Інвестиційного фонду України.

Прийняті в області заходи щодо глибокого реформу-
вання агропромислового комплексу і створенню інтегрова-
них підприємств дозволять до 2015 р. на порядок нарости-
ти виробництво основних видів сільгосппродукції.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного про-
екту є одним з найбільш відповідальних етапів інвестицій-
ної діяльності [4 c. 133].

Методи оцінки ефективності інвестиційного портфеля
засновані переважно на порівнянні ефективності (прибут-
ковості) інвестицій у різні інвестиційні цінності. При цьому
в якості можливих альтернатив вкладенням коштів у розг-
лянуту інвестиційну цінність виступають інвестиції в
найбільш надійні і найбільш ліквідні інвестиційні проекти.

Організаційно-економічні аспекти оцінки ефективності
інвестиційних процесів в Київській області полягають у
тому, що агропромисловий комплекс в цілому і сільське гос-
подарство, зокрема, багато в чому залежать від фінансової
підтримки, що надається з бюджетів усіх рівнів.

Пріоритетні завдання по напрямку інвестиційних ре-
сурсів в сільське господарство Київської області мають ста-
ти:

— підвищення технічного і технологічного рівня
сільськогосподарських товаровиробників;

— динамічний соціальний розвиток села на основі спри-
яння розвитку зайнятості та зростання доходів сільського
населення;

— оптимізація бюджетних інвестицій в сільське госпо-
дарство, реалізація комплексу заходів щодо фінансового

оздоровлення сільськогосподарських підприємств об-
ласті;

— вдосконалення законодавчо-нормативної бази, що
сприятиме розвитку інвестиційної діяльності в області;

— формування інформаційного банку даних про інвес-
тиційні можливості області;

— створення прозорої системи управління інвестицій-
ним процесом [6, c. 202].

Іноземні інвестиції є ще одним джерелом інвестицій в
агропромисловий комплекс. В останні роки український
ринок стає привабливим для іноземних інвесторів, при цьо-
му вони орієнтуються насамперед на інвестиційний клімат
України, який визначається незалежними експертами [1 c.
321].

На наш погляд, на нинішньому етапі для підвищення
інвестиційної привабливості сільського господарства вкрай
важливим видається вдосконалення матеріально-технічно-
го стану аграрного сектора економіки регіону. Для підви-
щення ефективності виробництва, збільшення його обсягів
і випуску конкурентоспроможної продукції необхідно онов-
лення складу виробничих засобів. Водночас сучасний стан
вітчизняного сільськогосподарського та тракторного маши-
нобудування не дозволяє підтримувати ресурси для села на
необхідному рівні і якісно їх вдосконалювати. Важливість
технічного переозброєння агропромислового комплексу
підкреслює той факт, що використання техніки нового по-
коління дозволяє кратно підвищити продуктивність
сільськогосподарської праці і освоювати сучасні ресурсоз-
берігаючі технології, адаптовані до місцевих природноклі-
матичних умов.

ВИСНОВКИ
Інвестиційну привабливість сільського господарства

регіону необхідно підвищувати також шляхом відновлення
інвестиційного потенціалу сільськогосподарських
підприємств регіону за рахунок посилення ролі власних
джерел — амортизації та прибутку. Для цього слід усунути
диспаритет цін на продукцію сільського господарства, змен-
шити податковий тиск, реструктурувати борги, включаючи
їх списання та пролонгацію.

Особливо хотілося б зупинитися на необхідності підви-
щення якості бізнес-планування інвестиційної діяльності.
На жаль, багато проектів підготовлені формально.
Відсутність необхідної їх якості призводить до вихолощен-
ня даного дуже важливого етапу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В епоху постіндустріальної економіки банки будуть

утворюватися і розвиватися на основі ідеї реінтеграції
окремих операцій в єдині (міжфункціональні) бізнес-
процеси. Суперництво між конкурентами в банківській
сфері має безпосереднє відношення до їх фінансової
потужності, дії яких досить часто направляються на
одних і тих же клієнтів та позичальників. Специфічність
розуміння терміну "клієнт банку" зосереджено в тому,
що фінансовий ресурс для банку (зокрема, депозитні
активи) надає клієнт, який водночас є і покупцем бан-
ківської послуги з розміщення вільних грошових коштів.
Конкурентні взаємовідносини між банками визначають-
ся не тільки на міжбанківському ринку ресурсів, але й
через систему пріоритетів їх клієнтів, які віддають пе-
ревагу в обслуговуванні тому або іншому банку [9]. Ак-
тивізація роботи щодо залучення клієнтів є одним з
ефективних способів нарощування банками кредитних
ресурсів і мінімізації їх відтоку шляхом представлення
широкого спектру послуг. Важливу роль при стабілізації
та розвитку цих процесів відіграє фінансовий реінжи-
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ніринг у банку. Фінансовий реінжиніринг бізнес-про-
цесів — це ефективний метод реконструювання існую-
чого бізнесу з використанням технічних інновацій та
нових фінансових технологій. Однак питання щодо
єдиної теоретичної концепції фінансового реінжині-
рингу банку залишаються дискусійними або ж недостат-
ньо опрацьованими. Введення фінансового реінжині-
рингу дозволить розширити спектр наданих послуг, от-
римати додатковий прибуток і знизити ймовірність
втрат у діяльності банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наприкінці минулого століття реінжиніринг вико-

ристовували більше двох третин компаній у розвинених
індустріальних країнах, у т.ч. й фінансові установи. Ви-
вченням проблеми фінансового реінжинірингу займа-
лися такі вчені-економісти: І. Балабанов, В. Бансал,
Л. Галіц, О. Гудзь, Ф. Котлер, М. Ліанський, Дж. Мар-
шал, Ю. Маслєнченков, А. Мороз, П. Саблук, Дж. Фін-
нерті, М. Фірсов та інші. У більшості наукових праць, як
переконує аналіз наявного масиву публікацій, дослі-
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джуються окремі аспекти фінансового реінжинірингу,
висвітлюються різні підходи до трактування даного тер-
міну залежно від сфери його застосування. Разом з тим,
впровадження фінансового реінжинірингу сприяє
підвищенню ефективності діяльності, що обумовлює
важливість подальшого комплексного дослідження і
вирішення таких питань, як впорядкування понятійно-
го апарату та опрацювання концепції фінансового ре-
інжинірингу банку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зазначене вказує на необхідність розширення нау-

кового пошуку в цій царині фінансів, що актуалізується
й поглиблюється в умовах кризових деформацій еконо-
мічного простору, оскільки теорія і практика фінансо-
вого реінжинірингу набуває особливо великого значен-
ня при антикризовому управлінні як при розробці та
реалізації заходів, спрямованих на запобігання кризи
фінансової діяльності, так і в процесі стратегічного пла-
нування заходів, спрямованих на подолання кризової
ситуації. Тому метою даної статті є обгрунтування тео-
ретичних і науково-методологічних положень щодо сут-
ності та завдань фінансового реінжинірингу в банках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ході розвитку будь-якого економічного суб'єкта

існує ймовірність настання кризи. Характерною особ-
ливістю ринкової економіки є те, що кризові ситуації
можуть виникати на всіх стадіях життєвого циклу
суб'єкта господарювання.

Серед перспективних підходів до формування та
реалізації антикризових стратегій розвитку вітчизняних
банків виділимо підхід, заснований на реінжинірингу
бізнес-процесів. Business Process Reengineering (BPR) —
метод кардинальної перебудови бізнес-процесів для
досягнення якісно іншого, більш високого рівня показ-
ників діяльності, що використовується як комплексний
засіб реорганізації економічного суб'єкта чи окремих
його організаційних одиниць.

На Заході, передусім у США, реінжиніринг бізнесу
набуває все більшої популярності. Компанії США ви-
трачають на вирішення цих завдань величезні кошти —
десятки мільярдів доларів, причому протягом найближ-
чих років щорічне зростання витрат у цій сфері очікуєть-
ся на рівні 19%.

Ринок реінжинірингу є специфічним сегментом рин-
ку нововведень (інновацій). На початку 90-х років XX
ст. американським ученим М. Хаммером у науковий обіг
було введено термін "реінжиніринг", що є похідним по-
няттям від інжинірингу та являє собою перебудову або
реорганізацію. М. Хаммер розглядає реінжиніринг
бізнес-процесів як революцію в бізнесі, яка знаменує
відхід від базових принципів побудови економічних
суб'єктів і перетворює та конструює бізнес в інженерну
діяльність. Можливість такої революції обумовлена
новітніми досягненнями в інформаційно-фінансових
технологіях.

Розгляд вітчизняних і зарубіжних наукових публі-
кацій дозволив виявити різні трактування терміну
"фінансовий реінжиніринг". Так, Ю. Маслєнченков під
фінансовим реінжинірингом розуміє фінансове забез-
печення клієнта з використанням різних банківських
продуктів, у т. ч. власних фінансових технологій та
інструментів ринку, що відповідає потребам клієнта й
інтересам банку [8]. На переконання А. Мороза "це
цілеспрямована розробка і реалізація нових фінансових
інструментів та (або) технологій, а також творчий по-
шук нових підходів до вирішення фінансових проблем
за допомогою вже відомих інструментів і технологій"
[2].

Під фінансовою інженерією Л. Галіц пропонує ро-
зуміти застосування фінансових інструментів для усу-
нення ризику [13]. На думку Дж. Фіннерті, фінансова
інженерія включає в себе проектування, розробку й

реалізацію інноваційно-фінансових інструментів і про-
цесів та творчий пошук варіантів вирішення проблем у
сфері фінансів [12].

Необхідно відзначити, що взагалі реінжиніринг є
багатогранним поняттям. З точки зору практики, фінан-
совий реінжиніринг охоплює різні сфери, у т. ч. і управ-
ління ризиками (фінанси акціонерних компаній, управ-
ління довго- та короткостроковими вкладеннями гро-
шових коштів, торгівлю, управління ризиками). Існує,
наприклад, бізнес-інжиніринг, фінансовий інжиніринг
із використанням цінних паперів, енергетичний інжині-
ринг, консультативний інжиніринг. Будь-яка сфера
діяльності, що пов'язана з реінжинірингом є високотех-
нологічною. Більшість закордонних авторів ототожню-
ють фінансову інженерію і керування ризиками. Таке
ототожнення частково пояснюється походженням тер-
міну "фінансова реінженерія". За загальною думкою,
поняття "фінансовий реінжиніринг" було введено в
практику в середині 80-х років лондонськими банками,
які приступили до створення відділів з управління ри-
зиками. Такі відділи формувалися командами експертів,
в коло задач яких входила генерація рішень для корпо-
рацій, схильних до ризику. Ці команди виробили новий
стратегічний підхід до управління ризиками, який по-
лягав у тому, що вони ретельно вивчали всі фактори
ризику економічного суб'єкта [7].

Тобто фінансовий реінжиніринг є напрямом, що ви-
ник на стику двох різних сфер — управління (менедж-
менту) та інформатизації. Відповідно необхідні нові за-
соби представлення та обробки інформації зрозумілі як
менеджерам, так і розробникам інформаційних систем.
Подібні засоби вимагають інтеграції досягнень інфор-
маційних технологій та створення інструментів підтрим-
ки реінжинірингу.

Однією з особливостей є орієнтація реінжинірингу
не на функції, а на процеси. При цьому з усіх концепцій
менеджменту, заснованих на процесах, реінжиніринг
розглядається як найбільш ефективна система, рево-
люційність якої зумовлена сучасним станом інформа-
ційних і фінансових технологій.

Понад 200 років тому А. Сміт запропонував розді-
лити індустріальне виробництво на найпростіші базові
функції. Він показав, що розподіл праці сприяє зрос-
танню продуктивності, оскільки відбувається зосеред-
ження на одній операції, а тому робітники краще вико-
нують свої обов'язки.

Керуючись цим принципом, люди організовували та
розвивали компанії, управляли ними протягом XIX і XX
ст. Більшість економічних суб'єктів будувалися на цен-
тральній ідеї А. Сміта: поділ і спеціалізація праці, внас-
лідок чого спостерігалася фрагментація трудових про-
цесів. Чим більша організація, тим більш спеціалізовані
функції працівника, більша кількість операцій, на які
розподілена кожна трудова задача.

Проте у сучасному світі, коли посилюється конку-
ренція, контроль здійснюють споживачі, цикл продукції
стає коротшим, а зміни — постійними, вузькоспеціалі-
зована робота стала неефективною. При традиційній
ієрархії бізнесу багатоступінчастий (функціональний)
поділ праці зумовлює додаткову координацію всіх етапів
виробничого процесу, що призводить до зростання ви-
трат управління виробництвом. Час і сили йдуть дарем-
но на перевірку роботи інших людей, громіздкий конт-
роль якості виробництва, неминучі помилки й затримки
при передачі документів та інформації від підрозділу до
підрозділу (наслідок функціональних бар'єрів). Крім
того, розмиваються межі відповідальності, втрачають-
ся найбільш важливі моменти — ніхто не бачить ситуа-
цію в цілому, щоб швидко відповідати на зміни в ній.
Працівники та спеціалісти втрачають контакт із спо-
живачами і намагаються догодити своїм начальникам,
забуваючи для кого призначена їх праця.

В умовах реалій сучасного бізнесу корпорації по-
винні функціонувати на базі об'єднання відносно само-
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стійних операцій, які разом взяті створюють результат,
що має цінність для споживача. У цьому випадку праці-
вники й спеціалісти стануть більш відповідальними, а
корпоративна структура — більш гнучкою, творчою та
новаторською, що неодмінно підвищить продуктивність
і доходи економічних суб'єктів.

В якості методу перебудови функціонуючих еконо-
мічних суб'єктів може застосовуватися фінансовий ре-
інжиніринг бізнесу. У визначенні фінансового реінжи-
нірингу зосереджено чотири ключові поняття:

1) "фундаментальний". Здійснюючи фінансовий ре-
інжиніринг, банк повинен звернути увагу на основопо-
ложні питання, що стосуються його характеру діяльності:
"Чому ми займаємося тим або іншим напрямом? Чому на-
даємо ті або інші послуги? Чому ми це робимо саме так?";

2) "радикальний" (від лат. radix — корінь). Радикаль-
не перепроектування означає звернення до самих ко-
ренів явищ: не проведення косметичних змін, а рішуча
відмова від усього віджилого. Радикальне перепроекту-
вання при реінжинірингу скидає з рахунків усі існуючі
структури і методи та припускає винахід абсолютно
нових способів обслуговування клієнтів. Провести ре-
інжиніринг бізнесу банку — це все одно, що створити
бізнес заново [1];

3) "суттєвий". Фінансовий реінжиніринг не має нічо-
го спільного з невеликими частковими чи приростними
поліпшеннями, він покликаний забезпечити загальне
потужне зростання результативності та якості;

4) "процеси". Це поняття є найбільш важливим.
Більшість керівників банків і менеджерів не орієнтовані
на процес: вони зосереджені на завданнях, окремих опе-
раціях, людях, структурах, але ніяк не на процесах.
Призначення бізнес-процесу полягає в тому, щоб за-
пропонувати клієнтові послугу, яка задовольняє його
по вартості, строкам, сервісу та якості [11].

Фінансовий реінжиніринг бізнес-процесів банку при
обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери означає спробу
знайти абсолютно новий спосіб реконструювання існу-
ючого бізнесу (або, принаймні, його найбільш важливих
процесів), використовуючи нові технічні досягнення та
фінансові технології для кращого сервісу своїх клієнтів.

Розвитку реінжинірингу сприяв процес інтенсивно-
го розповсюдження комп'ютерної техніки, глобальна
інформатизація, розширення можливостей економіко-
математичного моделювання, використання гібридних
фінансових продуктів і технологій тощо.

Наприклад, операції по залученню коштів суб'єктів
аграрної сфери пов'язані зі значними маркетинговими
зусиллями, грошовими й матеріальними витратами бан-
ку. Для того, щоб мобілізувати тимчасово вільні грошові
кошти та перетворити їх у реальні кредитні ресурси,
банки повинні здійснювати заходи, які стимулювали б
вкладників. Особливу роль при цьому відіграє марке-
тинг. Банківський маркетинг являє собою сукупність
методів роботи на ринку, що дозволяють в умовах кон-
курентної боротьби вдосконалювати та розробляти нові
інструменти, які відповідають потребам клієнта. Мар-
кетинг — це реклама, просування товарів і послуг, по-
пулярність у публіки; атмосфера посмішок, доброзич-
ливості (залучити нових клієнтів легко, набагато важче
перетворити їх у лояльних споживачів послуг); розроб-
ка програм, спрямованих на утримання клієнтів; сегмен-
тація і нововведення, постійне поліпшення якості по-
слуг; позиціонування, тобто спроба виділитися в кон-
курентному середовищі якимись реальними відміннос-
тями, які привернули б клієнтів певного сегмента рин-
ку; маркетинговий аналіз, планування, реалізація планів
і контроль [5].

Банківський бізнес — особлива сфера діяльності та
політика, спрямована на підтримку (відновлення) дові-
ри клієнтів, що є чи не ключовим чинником, від якого
залежить успіх функціонування. В умовах зростаючої
конкуренції на грошовому ринку банки повинні наро-
щувати свій фінансовий потенціал і швидко реагувати

на потреби клієнтів для того, щоб не втратити вже існу-
ючих, але й залучити нових. Потужна база клієнтів се-
ред економічних суб'єктів агросфери є фактором успі-
шної роботи банку, запорукою його стійкості та про-
цвітання. Вклади сприяють нарощенню фінансового
потенціалу та забезпечують необхідні ресурси для
здійснення банками повномасштабної діяльності, як
наслідок — зростання прибутку.

На фінансовий потенціал банку впливають як
зовнішні, так і внутрішні чинники. До зовнішніх факторів
відносяться: довіра до банків, економічна ситуація в
країні, державна політика, нормативно-правова база,
фінансовий потенціал підприємств і домашніх госпо-
дарств, регіональна диференціація доходів та рівня жит-
тя населення, демографічна ситуація.

Таким чином, зовнішні фактори являють собою пев-
не середовище, з яким взаємодіють банки (держава,
нормативно-правове поле), а також такі фактори, що
впливають опосередковано (наприклад, фінансовий по-
тенціал економічних суб'єктів і домашніх господарств,
регіональна диференціація доходів та рівня життя на-
селення, що значно посилюється в останній час).

Внутрішні фактори являють собою сукупність по-
тенційних можливостей банку, до яких можна віднес-
ти: маркетингову політику, трудові ресурси, фінансо-
вий реінжиніринг, інформаційні та технічні ресурси.

Отже, одним із факторів, який впливає на фінансо-
вий потенціал банку вважається фінансовий реінжині-
ринг. Сутність фінансового реінжинірингу зосереджена
в словах "інновація" і "творчість", що передбачає розроб-
ку нових фінансових інструментів і технологій. Говоря-
чи про фінансовий реінжиніринг, слід сконцентруватися
на двох елементах: клієнт, а також зміни, що відбуваються
у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціону-
вання банку. Тобто розробка нових фінансових інстру-
ментів і технологій має бути стратегією діяльності банків,
а оскільки сучасний менеджмент характеризують як мар-
кетинго-орієнтований, то банки повинні задовольняти
потреби клієнтів, "повертатися обличчям" до їх потреб.

Тому фінансовий реінжиніринг — це стратегія бан-
ківського бізнесу, спрямована на максимально повне
задоволення потреб існуючих і потенційних клієнтів з
урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому се-
редовищі функціонування банку шляхом успішної роз-
робки нових фінансових інструментів і технологій. Крім
теоретичного значення такий підхід до визначення має
і практичне значення: дає можливість не тільки створю-
вати нові банківські послуги та продукти, але й коригу-
вати діяльність банку відповідно до макро- і мікроеко-
номічної ситуації [6].

Доцільно виділити наступні види фінансового реін-
жинірингу: розвитку, поточний, кризовий. Фінансовий
реінжиніринг розвитку — орієнтований на задоволен-
ня потреб, які можуть виникнути в майбутньому (на-
приклад, орієнтація на потенційних клієнтів). Поточний
фінансовий реінжиніринг — орієнтований на задоволен-
ня потреб існуючих клієнтів банку. Кризовий фінансо-
вий реінжиніринг — орієнтований на вирішення проблем
у випадку падіння рівня конкурентоспроможності бан-
ківських послуг або продуктів, незадоволення клієнтів
якістю чи асортиментом послуг і т.і.

Фінансовий реінжиніринг охоплює різні сфери еко-
номіки та напрями діяльності, зокрема пов'язаний з об-
слуговуванням сільського населення. Тут можна виділи-
ти індивідуальні пенсійні рахунки, використання можли-
востей Інтернету, комплексне обслуговування клієнтів,
впровадження пластикових карток тощо. Деякі ук-
раїнські банки застосовували у своїй діяльності такий
спосіб залучення заощаджень, як supernow-рахунки.

Специфічною рисою сучасного фінансового реінжи-
нірингу є пошук нетрадиційних схем залучення клієнтів.
Зарубіжні банки в умовах зниження ставок за банківсь-
кими депозитами вирішили підвищити інтерес вкладників
до своїх продуктів і почали пропонувати "синтезовані"
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продукти, що включають інвестиційну складову — інвес-
тиційні та індексовані депозити. Потенційно вони можуть
приносити вкладнику більшу дохідність порівняно зі "зви-
чайними" вкладами [10]. При активізації роботи з клієнта-
ми важливу роль відіграє і зміна у системі матеріального
заохочення співробітників. З цією метою низка амери-
канських банків починає прив'язувати виплату частини
преміальних до залучення нових вкладників безпосеред-
ньо до укладення угоди про відкриття рахунку, подаль-
шого успішного ходу операцій з даним клієнтом (наприк-
лад, утримання його протягом певного періоду часу, про-
даж йому максимальної кількості додаткових продуктів і
послуг). Один із найбільш ефективних способів встанов-
лення міцних і прибуткових ділових зв'язків із власника-
ми нових рахунків полягає в прискореному розширенні
спектру продуктів за рахунок пакетів інвестиційних і кре-
дитних послуг. Однак, щоб з успіхом продати клієнтам ці
пакети, варто проводити ретельний попередній аналіз інте-
ресів і потреб різних груп вкладників, готувати персонал,
добирати найбільш оптимальне поєднання пропонованих
продуктів [3].

Нині банки найчастіше прагнуть збільшити прибу-
ток не стільки за рахунок видачі кредитів, а скільки зав-
дяки наданню найрізноманітніших послуг своїм клі-
єнтам, включаючи різні консультації. Асоціація фран-
цузьких банків (АФБ) характеризує сучасний банк так:

1. Фінансування діяльності. Роль банків полягає в
тому, щоб надати кредит за конкурентною ставкою,
консультувати клієнтів, здійснювати аналіз фінансових
ринків для підприємств.

2. Збільшення інвестицій. Конкурентоздатність
підприємств залежить від їх спроможності здійснити
інвестиції. Кожен знає, що без інвестицій не буде зрос-
тання економіки. Банки допомагають клієнтам органі-
зувати інвестиційний процес.

3. Партнери з розвитку. Банк сприяє зростанню ка-
піталу, участі в капіталі, операціям на біржі. Міжнародні
зв'язки та досвід банку допомагають підприємствам
розробляти свою майбутню стратегію.

Реклама, опублікована в газеті "Le Monde", свідчить
про те, що сучасні банки наполегливо пропонують не
окремі продукти, а цілий комплекс послуг відповідно до
зростаючих запитів клієнтів [4].

ВИСНОВКИ
Необхідність активного застосування в банківській

діяльності фінансового реінжинірингу при обслугову-
ванні суб'єктів агросфери зумовлена дією низки чинників,
серед яких можна виділити: загострення конкурентної
боротьби між банками; впровадження інформаційно-
комп'ютерних технологій; істотне розширення можли-
востей математичного моделювання; персоніфікація бан-
ківських продуктів; налагодження партнерських відно-
син із клієнтами; кризові явища в економічному просторі.
Активне зростання банків призводить до посилення кон-
куренції на ринку, тому потрібно постійно приділяти ува-
гу підвищенню якості сервісу клієнтів. Особливо висо-
кий інтерес економічних суб'єктів агросфери до креди-
тування, що залишається однією з найважливіших сфер
діяльності будь-якого банку. Кожний банк повинен роз-
робляти власну програму відновлення довіри та посилен-
ня уваги до якості обслуговування суб'єктів аграрної
сфери. Впровадження нових банківських продуктів, що
відповідають підвищеним вимогам банків та їх контра-
гентів по прибутковості, ліквідності та управлінню ризи-
ками, визначається на сучасному етапі як домінуючий
напрям розвитку банківської справи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для публічних компаній головним принципом корпора-

тивного управління є прозорість та надання інформації про
свою діяльність акціонерам у режимі реального часу, що
безпосередньо впливає на біржові котирування їх акцій. Це
завдання може бути вирішено зі створенням веб-сайтів цих
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Діяльність сучасного промислового підприємства важ-

ко уявити без використання глобальної комп'ютерної ме-
режі Інтернет, яка широко застосовується у сфері онлайн-
продажів та реклами.

У 2009 р. виручка найбільш відомої американської ком-
панії eBay, що спеціалізується на онлайн-продажах різно-
манітних товарів у режимі аукціонних торгів, перевищила
8,7 млрд дол., а чистий прибуток — 2,4 млрд дол. У цей же
період виручка американської компанії з онлайн-продажів
товарів масового вжитку Amazon склала 24,5 млрд дол., а
чистий прибуток — 0,9 млрд дол. Але найбільш активно
Інтернет використовується у сфері рекламних послуг. Най-
крупнішими американськими компаніями в цій галузі є
Google Inc. та Facebook, чистий прибуток яких у 2009 р.
склав 6,5 млрд дол. та 0,7 млрд дол., відповідно. В 2010 р.
ринкова капіталізація (вартість) компанії Google Inc. досяг-
ла 172 млрд дол., що перевищує ВВП України за 2010 р. Ка-
піталізація компанії Facebook в 2010 р. склала 50 млрд дол.
[1]. Ринкова капіталізація є одним з найбільш об'єктивних
показників, що відображає оцінку інвесторами економічно-
го потенціалу компанії та її здатності генерувати доходи.
Враховуючи те що компанії Google Inc. та Facebook займа-
ються виключно послугами у мережі Інтернет та створен-
ням нематеріальних продуктів, які на відміну від матеріаль-
ного виробництва не потребують суттєвих капіталовкла-
день, можна зробити висновок про великий економічний
потенціал Інтернету та високу віддачу інвестицій.
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ня веб-сайту повинна враховувати його функціональне призначення. Запропоновано, у разі, якщо сайт при-
значено для продажів, у якості показника використовувати співвідношення продажів та відвідувань сайту,
при призначенні його для проведення закупівель — економічний ефект від зниження закупівельних цін, у
разі використання сайту для залучення персоналу — зниження витрат на альтернативні джерела пошуку.
Крім того, у випадку, коли веб-сайт підприємства має багатофункціональне призначення, оцінка має прово-
дитись за кожною функцією окремо.
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Але сфера використання Інтернету не обмежується
лише рекламними послугами. В даний час Інтернет викори-
стовується майже на всіх стадіях створення доданої еконо-
мічної вартості: від закупівель до продажів. І з часом інтен-
сивність його використання ще більше зростає. За даними
Держкомстату України [4],  кількість вітчизняних
підприємств, що мали на балансі обчислювальну техніку,
постійно збільшується. Якщо у 2002 р. кількість таких
підприємств складала лише 56,5 тис., у 2005 р. — 118,6 тис.,
то в 2009 р. — вже 177,8 тис. Відповідно збільшується й парк
ЕОМ (2002 р. — 888,3 тис. од., 2005 р. — 1761,6 тис. од.,
2009 р. — 3045,3 тис. од.). При цьому у 2009 р. з 324 тис.
вітчизняних підприємств доступ до мережі Інтернет мали
101 тис. підприємств, тобто 31%. У добувній промисло-
вості цей показник склав 29%. У даний час найбільш відо-
ма пошукова система Google обробляє щомісяця 41 млрд
запитів.

У сучасній економічній теорії з'явився цілий новий на-
прямок — електронна комерція. Як відмічається у роботі [3],
електронна або Інтернет-комерція являє собою діяльність
організації чи індивіда, що орієнтована на отримання при-
бутку в результаті угод і транзакцій у Інтернеті. Саме місце
укладання угод відрізняє електронну комерцію від звичай-
ної. При цьому електронну комерцію потрібно відрізняти
від електронного бізнесу. Останній є більш широким понят-
тям, що включає діяльність підприємств, що здійснюється
за допомогою будь-яких електронних технологій, не лише
Інтернету.

Слід зазначити, що високий економічний потенціал
використання Інтернету не може бути реалізований без
розробки на підприємстві відповідної конкурентної стра-
тегії. Так, у часи буму Інтернету (наприкінці ХХ сторіччя),
коли теорія електронної комерції лише тільки починала
формуватись, з'явилась велика кількість компаній, які
здійснювали торгівлю винятково через Інтернет. Ці вірту-
альні підприємства отримали назву "доткоми" (від англ.
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"com", що є найбільш поширеним доменом для комерцій-
них підприємств). Але у 2000 р. бум доткомів закінчився
крахом та банкрутством більшості з цих компаній, які не
мали детально розробленої стратегії. І лише з 2004 р. по-
чалось поступове відновлення сфери електронної ко-
мерції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та вдосконалення методичних

підходів до оцінки ефективності впровадження та викорис-
тання веб-сайтів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність власного сайту в Інтернеті не означає ав-

томатичне збільшення онлайн-продажів. Потрібно регу-
лярно проводити кропітку роботу з дослідження поведі-
нки відвідувачів сайту, їх попиту, підвищення інформа-
тивності та зручності використання (юзабіліті) сайту.
Дослідження поведінки відвідувачів сайтів та розробка
стратегії Інтернет-маркетингу отримали подальший роз-
виток у рамках нової теорії, що називається "веб-аналі-
тика". У роботі [5] пропонується досліджувати такі по-
казники, як загальна кількість відвідувачів, кількість зац-
ікавлених відвідувачів, кількість відмов (відвідувачі, що
покинули сайт після перегляду однієї сторінки), три-
валість, глибина, новизна та частота відвідувань, викори-
стовуваність контенту (змісту сайту), привабливість сто-
рінки, ключові слова пошуку з найбільшою кількістю за-
питів, найбільш ефективні способи реклами (пошукові си-
стеми, банери, об'яви на інших сайтах, що привели на сайт
найбільшу кількість відвідувачів). Важливою перевагою
Інтернету перед іншими засобами комунікації є те, що
збір даних про поведінку відвідувачів сайту та їх попит
може бути повністю автоматизований. За допомогою су-
часних автоматизованих комп'ютерних систем веб-анал-
ітики стає можливим отримати велику кількість об'єктив-
них показників для маркетингового дослідження, не вит-
рачаючи власний час та час клієнтів на проведення їх опи-
тування, яке часто буває суб'єктивним та слабо репрезен-
тативним.

У даний час теорія веб-аналітики розвивається бурни-
ми темпами. Провідними фахівцями в цієї галузі було ство-
рено Асоціацію веб-аналітики (www.webanalytics-
association.org) — міжнародна організація, що займається
навчанням, консультуванням, роз'ясненням та сертифіка-
цією спеціалістів з веб-аналітики. Різними авторами про-
понується велика кількість показників, при цьому часто од-
накові показники мають різні назви. Враховуючи акту-
альність та особливу важливість показників веб-аналіти-
ки для прийняття управлінських рішень, у 2007 р. міжна-
родною асоціацією було опубліковано Стандарти веб-ана-
літики (Web Analytics), в яких надано характеристику та
методичні підходи до визначення таких показників, як
кількість унікальних відвідувачів, нових, повторних та за-
цікавлених відвідувачів, кількість відмов, кількість натис-
кань миші, кількість переглядів сторінок тощо. Не-
обхідність створення відповідних стандартів була пов'яза-
на з тим, що не зажди технічно можливе визначення по-
казників методом прямого підрахунку, тому часто вико-
ристовуються непрямі методи. Наприклад, зацікавленим
відвідувачем умовно визнається той, що переглянув більше
однієї сторінки на сайті.

Лише за умови отримання усієї необхідної інформації
про продукцію та зацікавленості відвідувач може перетво-
ритись у клієнта. При цьому веб-сайт стає однією з важли-
вих конкурентних переваг для підприємства. Такі засоби,
як пошукова оптимізація, автоматизована підготовка та
оформлення замовлення через Інтернет у будь-який зруч-
ний для клієнта час, резервування товарів, автоматизова-
ний контроль залишків товарів на складах, відстеження усіх
стадії обробки замовлення в режимі реального часу, дозво-
ляють суттєво зекономити час клієнтів відносно будь-яких
інших засобів комунікації. Відсутність таких можливостей
у конкурентів призводить до збільшення відвідуваності веб-
сайту підприємства. Але звісно лише цього недостатньо для
підвищення продажів.

У теорії електронної комерції процес перетворення
відвідувача веб-сайту в клієнта отримав назву "конвер-
сія". В роботі [5] процес конверсії розділяється на 4 ета-
пи:

1. Attention (увага, пробудження уваги відвідувача до
пропозиції).

2. Interest (інтерес, відвідувач зацікавився продук-
том).

3. Desire (бажання, у відвідувача з'являється бажання
або потреба придбати продукт).

4. Action (дія, відвідувач придбає продукт або здійснює
потрібну дію).

Така модель конверсії називається AIDA, що є скоро-
ченням перших літер найменувань цих етапів конверсії.
Кожний з цих етапів виконується послідовно, на кожному
з них втрачається певна кількість відвідувачів. Головне зав-
дання, яке вирішує веб-аналітик — це зберегти якомога
більшу кількість відвідувачів до останнього етапу. Навіть
такі дрібні, здавалося б, помилки, як відсутність надпису
"натиснути тут", перенасиченість сторінки інформацією, яка
може відволікти клієнта (наприклад, дані про інші товари),
вимога введення надмірної кількості особистих даних мо-
жуть стати фатальними та призвести до відмови клієнта.
При цьому часто проводиться так званий воронковий аналіз:
кількість відвідувачів умовно відображається прямою
лінією, яка закономірно поступово зменшується на кожно-
му етапі. Якщо кількість відвідувачів зменшується непропор-
ційно швидко, формується висновок про наявність помилок
на відповідному етапі та розробляється комплекс заходів
щодо його вдосконалення.

Найбільш розповсюдженими показниками, які викори-
стовуються в веб-аналітиці, є:

— коефіцієнт конверсії (CTB — Click-to-Buy):
 

відN

клN
CTB = (1),

де Nкл — кількість клієнтів, що зробили замовлення або
виконали іншу потрібну дію (переглянули інформацію про
продукт, скачали прайс-лист, зареєструвались та установи-
ли контакт з компанією);

Nвід — загальна кількість відвідувачів.
— коефіцієнт ефективності реклами (CTR — Click-to-

Rate):
 

перN

натN
CTR = (2),

де Nнат — кількість натискань мишею на рекламному
повідомленні;

Nпер — кількість переглядів рекламного повідомлення.
— коефіцієнт зацікавленості (CTІ — Click-to-Іnterest):
 

відN

зацN
CTI = (3),
де Nзац — кількість зацікавлених відвідувачів, що пере-

глянули більше однієї сторінки;
Nвід — загальна кількість відвідувачів.
У роботі [6] наведено багато інших показників, що доз-

воляють порівняти витрати на Інтернет-рекламу з кількістю
натискань мишею, кількістю відвідувачів, клієнтів, що зро-
били замовлення або виконали іншу потрібну дію.

Слід зазначити, що в літературі з електронної комерції
та веб-аналітики [3; 5; 6] головна увага приділяється техн-
ічним питанням використання різних інформаційних тех-
нологій, надається характеристика їх переваг та недоліків.
У той же час практично відсутній економічний аналіз та
дослідження економічної ефективності систем електрон-
ної комерції. Враховуючи великий економічний потенціал
цих систем та тенденцію до постійного зростання обсягів
продажів через Інтернет, це питання набуває особливої ак-
туальності.

На нашу думку, при оцінці економічної ефективності
систем електронної комерції потрібно обов'язково врахо-
вувати мету, з якою вони створюються. Як зазначалося
вище, напрями використання Інтернету є дуже різноманіт-
ними. Тому не можна оцінювати усі веб-сайти одним і тим
самим показником. Для компаній, що займаються виключ-
но наданням послуг з Інтернет-реклами, відвідуваність їх
веб-сайтів прямо впливає на вартість їх послуг та є життєво
важливим показником.

Але цілі створення веб-сайту для промислових
підприємств набагато ширші. До основних завдань, що
вирішуються за допомогою Інтернету, можна віднес-
ти:

— налагодження комунікації з клієнтами в режимі ре-
ального часу, інформування клієнтів та потенційних по-
купців про напрямки діяльності підприємства, його продук-
цію; зворотній зв'язок з покупцями, опитування, збір скарг
та пропозицій щодо покращення продукції і якості обслу-
говування;
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— надання можливості клієнтам у будь-який зручний
час самостійно зробити замовлення, автоматично отриму-
вати рахунок, швидко та зручно оплатити його через елект-
ронну платіжну систему, контролювати усі стадії обробки
замовлення, проводити звірку заборгованості, автоматич-
но отримувати повідомлення про зміни у прайс-листах, про
акції та знижки, про нові види продукції, про прострочену
заборгованість;

— створення позитивного іміджу компанії, її торгової
марки, реклама, стимулювання продажів;

— проведення прозорих відкритих тендерних закупівель
матеріальних ресурсів;

— пошук та підбір персоналу, рекрутінг;
— розкриття фінансової звітності та іншої інформації

про діяльність компанії для акціонерів та інших зацікавле-
них осіб;

— збір інформації про діяльність конкурентів та їх про-
дукцію.

Для виконання тієї чи іншої функції повинні створю-
ватись окремі веб-сайти. В противному випадку, техніч-
но неможливо провести відокремлену оцінку їх економі-
чної ефективності та ступеню досягнення поставленої
мети. Крім того, на перевантаженому сайті без чіткої
спеціалізації відвідувач не зможе правильно зорієнтува-
тись та, в більшості випадків, відмовиться від його вико-
ристання.

На нашу думку, при оцінці економічної ефективності
веб-сайтів, спрямованих на налагодження комунікації з
клієнтами, потрібно в якості показника економічних резуль-
татів використовувати кількість зареєстрованих відвіду-
вачів, що залишили контактну інформацію про себе та ре-
гулярно ведуть переписку з підприємством. Частіше всього
такі веб-сайти створюються підприємствами, що обслуго-
вують велику кількість фізичних осіб. Головний економіч-
ний ефект при цьому полягає у економії адміністративних
витрат на пошук нових клієнтів та підтримку зворотного
зв'язку з клієнтами. Для визначення цього ефекту пропо-
нуємо використовувати формулу:

Еком = Nкл х ∆ПВадм,  (4),
де Еком — економічний ефект від налагодження кому-

нікації з клієнтами, грн;
Nкл — кількість зареєстрованих клієнтів, що залишили

контактну інформацію про себе та регулярно ведуть пере-
писку з підприємством, ос.;

∆ПВадм — зниження питомих адміністративних витрат
на обслуговування одного клієнта, грн./ос.

Економічний ефект веб-сайтів для автоматизованого
формування та контролю замовлень (Езам) включає вартість
сплачених замовлень, зроблених клієнтами самостійно, а
також суму дебіторської заборгованості, погашеної клієнта-
ми самостійно:

Езам = (Qзам х dспл + ДЗпог) х Кр.прод  (5),
де Qзам — вартість замовлень, зроблених клієнтами

самостійно, винятково через веб-сайт без залучення
фахівців підприємства, грн.;

dспл — сплачена частка замовлень, зроблених клієнта-
ми через веб-сайт, частки од.;

ДЗпог — сума дебіторської заборгованості, пога-
шеної клієнтами самостійно після отримання автома-
тичних повідомлень без залучення фахівців підприєм-
ства, грн.;

Кр.прод — коефіцієнт рентабельності продажів, %.
Економічний ефект веб-сайтів для створення позитив-

ного іміджу компанії, її торгової марки, бренду (Ебрен)
пропонуємо визначати як збільшення вартості репутації або
гудвілу підприємства:

Ебрен = Вреп
1
 — Вреп

0
 (6),

де Вреп
0
, Вреп

1
 — вартість репутації підприємства до і

після впровадження веб-сайту, грн.
Економічний ефект веб-сайтів для проведення тендер-

них закупівель матеріальних ресурсів (Етен) визначається
на підставі зниження ціни закупівлі відповідних ресурсів:

 

∑
=

×∆=
n

1i

NiЦiЕтен (7),

де ∆Цi — зниження ціни закупівлі i-го виду матеріаль-
них ресурсів порівняно з середньою ціною без використан-
ня тендеру, грн.;

Ni — обсяг закупівель i-го виду матеріальних ресурсів
через веб-сайт у натуральних одиницях.

Економічний ефект веб-сайтів для пошуку та підбору
персоналу, як і сайтів для налагодження комунікації з

клієнтами, полягає у зниженні адміністративних витрат на
розміщення об'яв у засобах масової інформації, на інфор-
мування та консультування претендентів. Але потрібно вра-
ховувати, що такі системи є зручними для претендентів,
дозволяють суттєво зекономити їх час, дозволяють порівня-
ти умови прийому на роботу у різних роботодавців, залучи-
ти набагато більшу їх кількість, а отже, і зробити більш як-
існий відбір. Тому відповідний економічний ефект (Еперс)
повинен визначатись, виходячи з кількості залучених пре-
тендентів:

Еперс = Nпрет х ПВзал (8),
де Nпрет — кількість претендентів, залучених на кон-

курс винятково через веб-сайт без використання фахівців
підприємства, грн.;

ПВзал — питомі адміністративні витрати на залучення
одного претендента без використання веб-сайту, грн./ос.

Економічний ефект веб-сайтів для розкриття фінансо-
вої звітності та іншої інформації про діяльність компанії для
акціонерів та інших зацікавлених осіб полягає у збільшенні
ринкової капіталізації цієї компанії. Дослідженнями відо-
мої міжнародної компанії McKinsey [2] доведений безпосе-
редній взаємозв'язок між прозорістю діяльності акціонер-
ного товариства та вартістю його акцій. Премія за про-
зорість діяльності та ефективне корпоративне управління
у країнах СНД перевищує 38%.

ВИСНОВКИ
Таким чином, оцінка ефективності використання веб-

сайтів потребує диференційованого підходу. При оцінці
ефекту від використання Інтернет-технологій не може ви-
користовуватись єдиний підхід, оскільки необхідно вра-
ховувати призначення веб-сайту підприємства. Так, у
разі, якщо сайт призначено для продажів, показником
може бути співвідношення продажів та відвідувань сай-
ту, при призначенні його для проведення закупівель у
якості показника може застосовуватись економічний
ефект від зниження закупівельних цін, у разі використан-
ня сайту для залучення персоналу — зниження витрат на
альтернативні джерела пошуку. Крім того, у випадку,
коли веб-сайт підприємства має багатофункціональне
призначення, оцінка має проводитись за кожною функ-
цією окремо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки важливу роль в уп-

равлінні фінансово-господарською діяльністю будь-якого
підприємства відіграє оцінка ефективності його функціо-
нування та факторів, що на неї впливають. Зовнішнє сере-
довище підприємства складається з множини елементів та
факторів, з якими воно взаємодіє в процесі своєї діяльності
та, які впливають на його фінансовий стан. Такий вплив
може бути як позитивним, так і негативним. Це зумовлено
багатьма чинниками такими, як відповідальність контра-
гентів, невизначеність, непередбаченість ринкових на-
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EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS
AND CONTRACTORS OF THE ENTERPRISE

У статті висвітлено роль ефективного фінансового менеджменту в управлінні фінансово-господарсь-
кою діяльністю підприємства та місце в ньому фінансового аналізу показників. Так, у статті проведено
аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства, аналіз поточної кредиторської заборгованості
підприємства в розрізі фірм-постачальників та підрядників. Було чітко розмежовано допустиму та не-
виправдану поточну заборгованість перед постачальниками та підрядниками, адже невиправданий
розмір таких зобов'язань напряму впливає на ліквідність та платоспроможність підприємства, а отже, і
на його інвестиційну привабливість. Розкрито вплив фінансового менеджменту розрахунків з постачаль-
никами та підрядниками на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, від якої, в
свою чергу, залежить життєздатність будь-якого суб'єкта економічних відносин. Роз'яснено всю важ-
ливість кваліфікованого ефективного управління поточними зобов'язаннями перед постачальниками та
підрядниками на підприємстві.

The role of effective financial management in management of activity of the enterprise and a place of financial
analysis of indicators in it is reflected in article. In the article analyzes the liquidity and solvency of the company,
analysis of current accounts payable to suppliers and contractors. The admissible and unjustified current debt to
suppliers and contractors was accurately размежевана, because the unjustified size of such obligations directly
influences liquidity and solvency of the enterprise, and, and on its investment appeal. Influence of financial
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in this article. All importance of competent effective management the current obligations to suppliers and
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строїв, мінливість законодавчої бази та інші. У зв'язку з
цим варто відмітити, що нині переважна більшість вітчиз-
няних підприємств виявились неспроможними ефективно
управляти своєю діяльністю, наслідком чого є неналежний
їх фінансовий стан. У той же час ефективне функціону-
вання певних підприємств у довгостроковій перспективі,
забезпечення високих темпів їх розвитку і підвищення
рівня конкурентоспроможності їх продукції значною
мірою визначаються як фінансовим потенціалом зазначе-
них суб'єктів, так і належним їх фінансовим менеджмен-
том.
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Тобто для ефективної та якісної організації поточної
діяльності в сучасних умовах підприємство потребує опе-
ративного та повного дослідження змісту й обсягу як внут-
рішньої, так і зовнішньої інформації. Значної уваги потре-
бують відносини з постачальниками та підрядниками. Від
їх надійності залежать як якість матеріальних ресурсів та
наданих послуг, своєчасність поставок, так і умови розра-
хунків. Термін та розмір зобов'язань перед постачальника-
ми та підрядниками впливає як на репутацію підприємства,
так і на фінансові показники, тобто на його привабливість
для інвесторів. Тому набуває великого значення ефектив-
ний фінансовий менеджмент розрахунків з постачальника-
ми та підрядниками.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням ефективності управління фінансово-госпо-

дарською діяльністю виробничо-комерційних підприємств
у цілому та зокрема у сфері взаємозв'язків з постачальни-
ками та підрядниками присвячено багато праць видатних
вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них: Г.І. Ан-
дрєєв, М.С. Білик, М.Ф. Головатий, А.Г. Гончарук,
М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Кириченко, Т. Коуп-
ленд, В. Мейєр, О.О. Непочатенко, Т.О. Філіпова,
Г.В. Щокін, Є.Ф. Югас та інші [3; 4; 5]. Вони висвітлили ос-
нови функціонування фінансового менеджменту на
підприємстві та розкрили його вплив на фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства.

Беззаперечно праці як перелічених, так і багатьох інших
вчених цієї галузі є важливими та талановитими. Проте,
проаналізувавши вплив фінансового менеджменту на стан
ведення обліку та контролю розрахунків з постачальника-
ми та підрядниками на більшості сучасних виробничо-ко-
мерційних підприємствах Миколаївської області, можна
зробити висновок, що це питання є або недостатньо розк-
ритим та вивченим, або незрозуміло викладене та обгрун-
товане. Тому є доцільним провести дослідження даного пи-
тання з різних сторін на базі приватного виробничо-комер-
ційного підприємства "Раско" та обгрунтувати і запропо-
нувати певні шляхи вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є представити ефективний фінансовий

менеджмент розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками на підприємстві. Визначити вплив величини зобов'я-
зань перед постачальниками та підрядниками на показники
ефективності фінансово-господарської діяльності підприє-
мства, а також запропонувати заходи фінансового менед-
жменту щодо їх регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З розвитком підприємництва посилюється роль фінан-
сового менеджменту в регулюванні фінансово-господарсь-
кої діяльності підприємства. Його функціонування не мож-
ливе без фінансового аналізу діяльності підприємств та га-
лузей, оскільки саме фінансово-господарська діяльність
забезпечує життєздатність будь-якого суб'єкта економіч-
них відносин, зумовлює нарощення його потенційних мож-
ливостей, визначає рівень забезпеченості реалізації його
завдань та функцій. При цьому основною метою аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства для
цілей фінансового менеджменту є отримання об'єктивної
оцінки платоспроможності аналізованого суб'єкта, його

фінансової стійкості, ділової активності та інвестиційної
привабливості [5, с. 117]. У визначенні цих показників важ-
ливу роль відіграють поточні зобов'язання, невід'ємною ча-
стиною яких є зобов'язання перед постачальниками та
підрядниками. Хочеться приділити увагу саме цьому виду
зобов'язань, хоч вони і становлять незначну частку пасивів
балансу, в середньому від дев'яти до двадцяти відсотків на
виробничо-комерційних підприємствах Миколаївської об-
ласті [3].

Зобов'язання перед постачальниками та підрядника-
ми як вагома частина поточних зобов'язань безпосеред-
ньо впливають на показники ліквідності, а саме: ко-
ефіцієнт загальної ліквідності (загальний коефіцієнт по-
криття); коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт аб-
солютної ліквідності; коефіцієнт платоспроможності
підприємства.

Аналіз ліквідності та платоспроможності ПВКП "Рас-
ко" проведено на основі даних Балансу (Звіту про фінан-
совий стан) Форма № 1 (табл. 1). Аналіз ліквідності та
платоспроможності на ПВКП "Раско" показав, що у 2013
році по відношенню до 2011 року всі показники знизили-
ся, по відношенню до 2012 року знизилися коефіцієнт
покриття та коефіцієнт швидкої ліквідності, а коефіцієнт
платоспроможності нижче рекомендованого значення.
При визначенні кожного показника спостерігається обер-
нена залежність між значеннями коефіцієнтів та величи-
ною поточних зобов'язань, зокрема зобов'язань перед по-
стачальниками та підрядниками. Чим більша сума поточ-
них зобов'язань, тим менше значення коефіцієнтів і на-
впаки.

За даними фінансової звітності підприємства, почина-
ючи з 2011 року, видно, що воно різко скоротило свої гро-
шові активи і збільшило поточні зобов'язання. Тобто власні
кошти були вкладені в певні виробничі проекти, а поточні
зобов'язання слугують дешевим кредитом. На базі аналізу
фінансово-господарської діяльності ПВКП "Раско" можна
зазначити, що такий розклад справ є неоднозначним яви-
щем. З одного боку, це дуже вигідно, адже підтримання оп-
тимального рівня кредиторської заборгованості перед по-
стачальниками та підрядниками дозволяє ефективно вико-
ристовувати тимчасово вільні грошові кошти. З іншої боку,
це пов'язано з великими ризиками для підприємства, адже
невідповідальне поводження з такими розрахунками може
спричинити значні труднощі. Через систематичні простро-
чення рахунків постачальників та підрядників фірма може
втратити репутацію та довіру до неї інших контрагентів.
Через це порушаться регулярність поставок та якість сиро-
вини та матеріалів, зіб'ється виробничий цикл і, як наслідок,
поставки готової продукції покупцям будуть відбуватись із
запізненням. Такий перетік справ є закономірним, адже
надійні постачальники прагнуть працювати з відповідаль-
ними та чесними виробниками.

Таким чином, фінансові менеджери підприємства по-
винні ретельно аналізувати та зважувати всі фактори такої
політики та за високого рівня нестабільності ні в якому разі
не користуватись нею. У випадку, якщо ж підприємство все
таки вирішило користуватись такими запозиченими кошта-
ми, то це не повинно викликати незадоволення у контра-
гентів, строки погашення повинні бути чітко обумовлені в
договорі поставок. У такому випадку потрібно чітко і якіс-
но контролювати поточну кредиторську заборгованість в
розрізі фірм-постачальників (табл. 2) та строків її погашен-
ня.

Показники 
Рекомендоване 

значення 

Роки 
Відхилення (+;–) 2013 

року від 
2013 рік у % до років 

2011 2012 2013 2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 

Коефіцієнт 

покриття 
1 – 2 3,8 1,66 1,45 -2,35 -0,21 38,16 87,35 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

> 1 2,78 0,81 0,68 -2,1 -0,13 24,46 83,95 

Коефіцієнт 

абсолютної 
ліквідності 

> 0,2 2,24 0,38 0,44 -1,8 0,06 19,64 115,8 

Коефіцієнт 
платоспромож-

ності 

> 0,8 2,87 0,37 0,44 -2,43 0,07 15,33 118,92 

Таблиця 1. Аналіз ліквідності та платоспроможності ПВКП "Раско"

Розраховано авторами за даними звіту ПВКП "Раско".



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201460

У таблиці наведено постачальників та підрядників ПВКП
"Раско" з найбільшими обсягами поставок. На нашу думку,
такий їх аналіз надає інформацію для ефективного управл-
іння поточною кредиторською заборгованістю. Річний обо-
рот та рівень довіри дозволяє розставити певні пріоритети
стосовно співпраці і порядку здійснення платежів. Сума
перевищення залишку сигналізує про необхідність негайно
сплатити за виставленими рахунками, щоб уникнути пев-
них незручностей та неприємностей. Що ж стосується
строків погашення, то поточну заборгованість доцільно
ділити на дві групи: допустиму та невиправдану. До допус-
тимої можна віднести непрострочену заборгованість поста-
чальникам та підрядникам. Її, в свою чергу, актуально діли-
ти на три групи: до одного місяця; до трьох місяців; більше
трьох місяців. У разі прострочення заборгованість автома-
тично змінює статус із допустимої на невиправдану. Тобто
до невиправданої кредиторської заборгованості відносять
прострочену заборгованість постачальникам та підрядни-
кам. Останню групу дуже важливо вчасно ліквідувати або
хоча б терміново зменшувати.

На нашу думку, такою фінансовою політикою можуть
користуватись лише стабільні підприємства з висококвал-
іфікованими фінансовими менеджерами, які при плану-
ванні здатні врахувати всі можливі фактори впливу, як по-
зитивні, так і негативні. Якщо ж підприємство вдало пра-
цює на таких умовах протягом тривалого часу, то можна
сказати, що управління розрахунками здійснюється ефек-
тивно, не порушуючи умов договорів, що свідчить про ви-
соку якість організації фінансового менеджменту на
підприємстві.

У сучасній динамічній ринковій економіці фінансові ме-
неджери не можуть не брати до уваги й такий фактор, як
невизначеність. Без врахування невизначеності неможли-
ве ні коректне розуміння сутності економічної стійкості
суб'єктів, ні ефективне вирішення завдань щодо забезпе-
чення економічної стійкості підприємства в конкретних
умовах. Одним із чинників невизначеності є така характе-
ристика середовища існування та діяльності суб'єктів
підприємництва як нестабільність [6, с. 318]. У зв'язку з
цим, фінансові менеджери, формуючи фінансову страте-
гію підприємства, обов'язково враховують усі можливі еко-
номічні фактори впливу та повороти: від невідповідаль-
ності контрагентів до глобальних катаклізм. Таким чином,
фінансова стратегія є дуже важливою, невід'ємною части-
ною фінансово-господарської діяльності кожного підприє-
мства, адже воно розробляє шляхи розвитку підприємства,
підвищення його рентабельності за різних умов нестабіль-
ності.

Проведені дослідження показали, що ефективність
фінансово-господарської діяльності взагалі і зокрема роз-
рахунків з постачальниками та підрядниками напряму за-
лежить від наявності на підприємстві відділу фінансового
менеджменту. Це є запорукою розвитку та процвітання
підприємництва. Для поліпшення фінансового стану, підви-
щення ліквідності та платоспроможності, підприємствам
необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умо-
ви діяльності, розробляти та здійснювати комплекс заходів,
спрямованих на досягнення прибутковості [2, с. 295]. Адже
можливості оптимізації оборотного капіталу, скорочення
капітальних вкладень, відстрочки платежів, тощо рано чи
пізно вичерпаються. І лише стабільно зростаючий та дос-
татньо високий рівень рентабельності надає підприємству
реальні можливості покращення та зміцнення фінансового
стану і впевненого розвитку.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проводячи підсумки дослідження, зазначимо, що про-

ведений аналіз розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками на приватному виробничо-комерційному підприємстві
"Раско" показав, що невиправданий розмір зобов'язань пе-
ред постачальниками та підрядниками напряму впливає на
ліквідність та платоспроможність підприємства, а отже, і на
його інвестиційну привабливість. Тому дуже важливим є ра-
ціональна оцінка та розрахунок оптимального розміру таких
зобов'язань. Цьому відмінно сприяє ефективний фінансовий
менеджмент розрахунків з постачальниками та підрядника-
ми, який не можливий без організації відділу фінансового
менеджменту на підприємстві. Він, у свою чергу, не лише
ефективно управлятиме та контролюватиме всі розрахункові
операції, а й забезпечить стратегічне планування заходів, що
сприятимуть розвитку підприємства, покращенню його
фінансового стану та підвищенню конкурентоздатності.
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Таблиця 2. Аналіз поточної кредиторської заборгованості ПВКП "Раско" в розрізі фірм-постачальників та підрядників
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1 
ТОВ «Залізо-

Юг» 
1125 64,47 

Відстрочка платежу 

1 місяць 
5 76 50 26 

2 ТОВ «Фарба» 240 13,75 Передплата 5 0 0 0 

3 ВАТ «БелЗАН» 330 18,91 
Відстрочка платежу 
10 днів 

5 15 8 7 

4 ПП «Транс» 50 2,87 За фактом 4 0 0 0 

 Всього 1745 100 - - 151 50 33 

Розроблено та розраховано авторами за обліковими даними ПВКП "Раско".
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ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Об'єктивними передумовами визначення сутності та
змісту специфічної управлінської функції щодо макро-
економічного регулювання розвитку промисловості в
контексті формування регіональної економічної політи-
ки інноваційно-інформаційного типу виступають: струк-
турна неоднорідність просторового розвитку територій
в природно-географічному, ресурсному, економічному,
соціальному, екологічному, культурологічному, соці-
альному і суспільно-політичному аспектах. Однак, ос-
тання наразі нівелює результативність використання
державних механізмів стратегічного управління, впро-
вадження заходів стратегічного управління та коригу-
вання масштабів докладання зусиль із урахуванням еко-
номічних інтересів корелянтів регіонального управлін-
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У статті обгрунтовано, що пріоритетом у сфері адміністративно-територіального поділу України є уз-
годження міжгалузевої діяльності в межах реального сектору регіональної економіки (РСРЕ) на засадах
реалізації як комунітарного права, так і міжгалузевого співробітництва задля реалізації цілей макроеко-
номічного регулювання розвитку промисловості у регіонах (МРР

ПР
). Запропоновано дві групи (типології),

об'єднаних у каскади територіально суміжних та з відповідними фазовими траєкторіями промислового
зростання РПК, які ідентифікуються в якості макроструктур: масштабної інваріантної спрямованості та
бінарної спрямованості з інкорпоруванням до кластерного утворення. Введено додаткові класи різнома-
нітних РПК до класифікації за схемою NUTS, розмежовані за: змістом цільової спрямованості; ієрархіч-
ними рівнями; видами виробничо-господарської діяльності при їх ущільнені компонування за рахунок
реалізації міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії. Запропоновано авторське визначення сутності та
змісту процесів, що описують "МРР

ПР
".

The article proves that the priority in the field of administrative-territorial division of Ukraine is to coordinate
inter-sectoral activities within the real sector of regional economy (RSRE) on the basis of implementation as
comuntario rights and inter-sectoral cooperation to implement the goals of macroeconomic regulation of
industrial development in the regions (MRD

ІR
). Proposed two groups (typologies), United in the cascades, the

neighbouring and with the corresponding phase trajectories of industrial growth in RPK that are identified as
mikrostruktur: scale invariant orientation and binary focus, with the incorporation to the cluster formation.
Introduced additional classes variety RPK to the classification scheme NUTS, delimited by: content-targeted;
hierarchical levels, types of industrial-economic activities at their seal layout due to the implementation of
intersectoral and interregional interaction . The author suggests the definition of the essence and content of the
processes describing "MRD

ІR
".
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ня і особливостей функціонування РПК, реалізації мак-
роекономічних процесів в їхніх межах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед українських вчених, що вирішують багатог-
ранні проблеми розвитку продуктивних сил і регіональ-
ної економіки, слід визнати дослідження таких нау-
ковців: О.М. Алимова, І.К. Бистрякова, В.М. Геєця, Б.М.
Данилишина, М.І. Долішнього, В.Г. Прушківського, А.М.
Федорищевої, В.Ю. Худолей, О.В. Царенко, С.М. Шкар-
лета та ін. Поряд із цим, у цих працях територіальний
розподіл промисловості в регіонах, як правило, асоці-
юється з просторовим розміщенням реального сектору
економіки у якості регіональних промислових комп-
лексів (РПК), які функціонують у межах основних оди-
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ниць адміністративно-територіального поділу країни із
поширенням своїх специфічних функцій на суміжні ре-
гіони, які можна згрупувати за конститутивно-ключо-
вими ознаками за класами, стосовно реалізації цільових
завдань розвитку. Проте наведені у цих роботах обгрун-
тування та концептуальні підходи, на думку автора
статті, є не достатньо об'єктивним із точки зору оціню-
вання результативності провадження макроекономічно-
го регулювання розвитку промисловості в регіонах
(МРР

ПР
) на засадах економіко-статистичного оцінюван-

ня структурно-динамічного зростання в межах РПК у
цілому. Тому потребує подальших досліджень кількісно-
якісні оцінки інноваційно-інформаційного, техніко-тех-
нологічного та структурно-функціонального розвитку
та прогнозні свідчення, які стосуються параметрів ущ-
ільнення інформаційних, інституціональних, виробничо-
господарських, ресурсно-функціональних і системно-
універсальних зв'язків між РПК, інноваційної активності
та їх здатності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення класифікації тери-

торій і регіональних економічних систем, яка, до п'яти
визнаних за принципами NUTS рівнями порівняльного
статистичного аналізу, залучає комунітарну схему фун-
кціонувнання двох класів, об'єднаних у каскадні форми
реалізації міжгалузевої взаємодії між РПК (масштабної
інваріантної та бінарної спрямованості), що розмежо-
вані за змістом цільової спрямованості; ієрархічними
рівнями; видами виробничо-господарської діяльності
при ущільнені взаємозв'язків між суміжними РПК та ре-
алізацію міжгалузевих заходів задля підвищення резуль-
тативності МРР

ПР
. Запропоновано авторське визначення

сутності та змісту процесів, що описують "МРР
ПР

".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зауважимо, що об'єктивізація результатів макроеко-
номічного регулювання передбачає подальше удоскона-
лення ієрархічності за одночасного використання прин-
ципів системного, синергетичного й програмно-цільово-
го підходів до розмежування властивостей промисло-
вості в регіонах України та здатності сучасних РПК щодо
генерування системно-універсальних ознак до: а) орган-
ізації міжгалузевої взаємодії за рахунок побудови кла-
стерних утворень; б) радикального поліпшення когнітив-
но-інформаційних властивостей; в) макроекономічного
регулювання стійкого розвитку як промисловості у ціло-
му, так і кожного РПК, зокрема.

Поряд із наведеним визнаємо, що, оскільки, макро-
економічні виміри регіональної економічної системи за-
лежать від умов і термінів реалізації не лише базової ре-
гіональної стратегії регулювання розвитком промисло-
вості, слід зважати і на зміст інструментарію, визнаного
сучасним досвідом його використання в країнах ЄС за
принципами NUTS, а також тлумачення зарубіжними
економістами змісту [5] таких понять, як "локальна ад-
міністративна одиниця", "регіон" та "макро- регіон" (од-
нак саме перелік і структурно-динамічні виміри останніх
для України так і залишилися не визначеними), за ура-
хування якого і здійснювати ідентифікацію показників
результативності реалізації цільових функціоналів мак-
роекономічного регулювання цілеорієнтованого розвит-
ку реального сектору регіональної економіки. Оскіль-
ки застосування досконалого термінологічного інстру-
ментарію дозволить: а) розкрити процедури формалі-
зації й добору оптимізаційного складу заходів щодо тер-
мінового коригування рівнів регулювання; б) запрова-
дити у практику в межах промислового виробництва у
регіонах відповідний механізм управління для кожного
РПК; в) генерувати позитивні структурно-функціо-
нальні зрушення і суспільні трансформації у спорідне-
них/ суміжних/ взаємопов'язаних галузей.

У відповідності з зазначеним вище, надалі, автор,
пропонує здійснити: 1) пошук оптимального співвідно-
шення поділу/ перерозподілу та ущільнення інформа-
ційних, інституціональних, виробничо-господарських,
ресурсно-функціональних та системно-універсальних

зв'язків між регіональними промисловими комплекса-
ми, й функцій управління між різними рівнями; 2) добір
задля застосування дієвих цільових функціоналів в кон-
тексті убезпечення стійкості та надійності функціону-
вання РПК, а в їхніх межах — і окремих територіальних
виробничих комплексів (ТВК) — їх надалі розмежова-
но нами за здатностями, спрямуванням взаємозв'язків у
інвестиційній, інноваційній, технологічній та зовнішнь-
оекономічній діяльності (ЗЕД) і наявними масштабами
розвиненості стратегічного потенціалу; 3) формалізацію
об'єктивних модельних вирішень задля визначення фа-
зової траєкторії розвитку РПК (а за наслідками розбу-
дови — каскадних форм просторової організації міжре-
гіональної взаємодії між сучасними РПК та кластер них
утворень) у разі органічності процесу макроекономіч-
ного регулювання розвитку промисловості у регіонах
(надалі за текстом — МРР

ПР
) в умовах нестабільного

економічного середовища.
Визнаємо об'єктивним і наступне: Положеннями За-

кону України "Про стимулювання розвитку регіонів" [4]
було визнано доцільність і вагомість залучення до регі-
ональної економічної політики нормативно-правового,
організаційно-економічного, фінансового та техніко-
технологічного інструментарію цілеспрямованого впли-
ву на результативність МРР

ПР
 з метою інтенсифікації

процесів із формування, нарощення та раціонального ви-
користання стратегічного потенціалу регіонів. Однак
інтенсивність останніх, як відомо, може бути відмінною
у різних за структурно-динамічними параметрами роз-
витку сучасних РПК. Тому автор статті визнає потребу
у ідентифікації характеристик, функцій і здатностей
певних секторів регіональних соціально-економічних
систем, що обумовлено вже існуючою практикою кла-
сифікації територій, яка поширена, наразі, за викорис-
тання системи економіко-статистичного аналізу NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes).
Використовувана в країнах ЄС система класифікації ре-
гіональних соціально-економічних систем засвідчила об-
'єктивність і доцільність її застосування, за якими, заз-
вичай, обгрунтовується пріоритетність фінансового та
інноваційного забезпечення функціонування найбільш
"проблемних" із точки зору забезпечення результатив-
ності МРР

ПР
.

До зазначеного слід додати наступне: адаптація до
базових положень регіональної економіки усталених
принципів "Класифікації територій і регіональних соці-
ально-економічних систем згідно положень NUTS" [6]
убезпечили у даному дослідженні структурно-функ-
ціональну основу не лише для здійснення порівняльно-
го статистичного аналізу структурно-динамічних і
структурно-функціональних характеристик територі-
альних систем України (розмежованих, у відповідності
до принципів NUTS за п'ятьма рівнями групування регі-
онів країн, що реалізують свої завдання в межах ЄС).

Слід вказати, що нагальним завданням, враховуючи
специфічність функціонування національних РПК та на-
рощення суспільно-політичних загроз 2014 р., є форму-
вання та запровадження у практику господарювання
двох нових класів кластерних утворень, формалізова-
них у вигляді каскадних форм організації міжрегіональ-
ної і відповідно міжгалузевої взаємодії сучасних РПК.
Зазначимо, що їхнє групування двома класами нами
формалізовано з урахуванням: а) паритетності їх інно-
ваційно-інформаційного, техніко-технологічного, зов-
нішньоекономічного та системно-універсальної й ресур-
сно-функціонального взаємозв'язку; б) щільності по-
єднання сукупних потенціалів (репрезентованих у виг-
ляді стратегічного потенціалу кожного РПК) і ког-
нітивно-інформаційних здатностей в межах прогресив-
них, на думку автора макроекономічних конструкцій
РПК — бінарної або масштабної інваріантної спрямо-
ваності. Відтак, їх ідентифіковано автором статті у ви-
гляді двох каскадів РПК: 1) масштабної інваріантної
спрямованості каскадів РПК; 2) бінарної спрямованості
каскадів РПК.

Визначення структуризації більшої мірою реструк-
туризації регіональної економіки в межах держави та
взаємозалежностей між елементарними РПК (залучених
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Рис. 1. Удосконалення усталеної системи класифікації територій і регіональних соціально-економічних систем
за принципами Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes

Джерело: авторська розробка з урахуванням підтверджень, приведених у роботі [5].
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для розбудови певного типу спрямованості реалізації до
цільового каскаду певної природи) нами виконано у ура-
хуванням вже усталеного розмежування регіональних
соціально-економічних систем за п'ятьма взаємопов'я-
заними регіонами/ макрорайонами тощо.

Репрезентацію архітектури просторового терито-
ріального розвитку національної економіки із урахуван-
ням різноспрямованості регіональних процесів забезпе-
чення сталого розвитку кожного регіону здійснено на
рис. 1. Зазначене дозволяє визначити елементарних
склад територій — регіональних соціально-економічних
систем, економіко-статистичний аналіз яких буде грун-
туватися як на усталених європейських підходах, так і
розроблених і обгрунтованих автором, надалі, принци-
пах грунтування сучасних РПК до певної природи кас-
кадних утворень.

Вважаємо, що обгрунтування доцільності запровад-
ження у практику двох класів каскадних утворень, на-
далі, слід провадити, по-перше, за використання поло-
жень сучасної — постнеокласичної парадигми, які вра-
ховують домінанти структурно-інформаційної теорії
надійності систем та розбудови нерівноважних дисипа-
тивних систем (викладено у праці [9]).

По-друге, здійснювати дослідження закономірнос-
тей реалізації процесів макроекономічного регулюван-
ня розвитку промисловості в регіонах держави з ураху-
ванням інструментарію, розробленого в межах когнітив-
ної парадигми розвитку фундаментальної науки (їх об-
грунтовано та деталізовано у наукових працях [3; 10]),
яка засвідчує об'єктивність і можливість використання
технології формування каскадних форм просторової
організації міжрегіональної взаємодії між сучасними
РПК.

При цьому, як визнано автором статті, імовірність
сформувати десять специфічних каскадів (їхню сутність
і зміст репрезентовано у роботах [7]), підтверджено та-
кож і розробками науковців ДУ "Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН Украї-
ни" — викладено й обгрунтовано у монографії [1]. Їхня
формалізація створених за результатами поєднання де-
кількох РПК у єдину макроструктуру, вважаємо, слід
проводити з урахуванням вже усталеного досвіду реал-
ізації комунітарної політики в країнах ЄС (його наведе-
но та обгрунтовано у законодавчому документі [8]).

Однак, наразі, враховуючи складну суспільно-пол-
ітичні та економічну ситуацію в Україні, їхнє розмежу-
вання запропоновано здійснювати з урахуванням сучас-
них умов ринкової економіки та ресурсних обмежень,
які існують в державі. Тобто, вважаємо, що слід визна-
ти таке, що:

— ринкові міжгалузеві та між- суб'єктні відносини
самі по собі не забезпечують оптимального розподілу
виробництва та раціональне розміщення продуктивних
сил;

— промислова політика у регіонах та стратегічний
інструментарій макроекономічного регулювання роз-
витку промисловості у регіонах не може: підмінити вже
визнані ключові положення глобальних економічних
змін та доцільність запровадження комунітарних інтег-
раційних об'єднань, запобігти/ компенсувати недоліки
і помилки національної структурної та регіональної
промислової політики (РПП). При цьому сама РПП є
частиною структурної, РПП та адміністративно-тери-
торіальної політики, що визначає її оптимальні харак-
теристики, а також середньо- і довгостроковий харак-
тер.

Проте звернемо увагу і на наступне: природа реалі-
зації технології формування каскадних форм просто-
рової організації міжрегіональної взаємодії між су-
часними РПК повинна мати чітку цільову орієнтацію
та установку до макроекономічного регулювання роз-
витку промисловості та розбудови за використання ко-
мунітарних принципів (за паритетом провадження ви-
робничо-господарської, техніко-технологічної та зов-
нішньоекономічної діяльності в межах реального сек-
тору регіональної економіки) з урахуванням наявних ре-
зервів і можливостей до стійкого розвитку певної сукуп-
ності регіонів держави при формалізації нових форм те-

риторіальної організації промислового виробництва та
стратегічного управління. Однак звернемося до сучас-
ного досвіду, що наведено на рисунку 1 — усталені NUTS
п'ять класів не відповідають специфічності адміністра-
тивно-територіальному поділу України. Оскільки пріо-
ритетом у цій сфері є узгодження міжгалузевої діяль-
ності в межах РСРЕ, то його запропоновано здійснюва-
ти на засадах реалізації як комунітарного права, так і
міжгалузевого співробітництва задля реалізації цілей
макроекономічного регулювання розвитку промисло-
вості у регіонах. Автор вважає за доцільне визнати таке:
оскільки, у цій роботі запропоновано дві групи (типо-
логії), об'єднаних у каскади територіально суміжних та
з відповідними фазовими траєкторіями промислового
зростання РПК ідентифікувати як макроструктури, тоб-
то: а) масштабної інваріантної спрямованості; б) бінар-
ної спрямованості. Нагальним завданням стає визначен-
ня принципів інтеграції РПК до певної з типів макро-
структур чи багаторівневого об'єднання, які можна
інкорпорувати до кластерного утворення.

Слід визнати об'єктивним і наступне твердження: за-
лучення до базових положень теорії розвитку продук-
тивних сил і регіональної економіки принципів NUTS
уможливить врахування сучасних вимог до раціональ-
ності розміщення виробництв при суттєвому реформу-
ванні/ оновленні адміністративно-територіального ус-
трою нашої держави. Так, наприклад, можна шляхом
об'єднання менших РЕС сформувати крупні адміністра-
тивно-територіальні одиниці, у відповідності до визна-
ної класифікацією NUTS-1, у якості макрорегіону (ок-
ремі країни ЄС мають один рівень, а саме: NUTS-1 — це
Данія, Ірландія, Люксембург, до складу РЕС входить
лише 10 макрорегіонів). Принциповим, на думку авто-
ра, у цьому випадку є те, що для РСРЕ України, який
функціонує у межах певного макрорегіону (одиниці),
можна застосовувати однакові цільові функціонали мак-
роекономічного регулювання та коригування фазової
траєкторії промисловості в контексті забезпечення ви-
сокої результативності МРР

ПР
. У цій відповідності

підтвердимо, що найбільш пріоритетні напрями реалі-
зації РПП у реальному секторі України як за макро- ре-
гіонами, кластерними утвореннями й каскадними фор-
мами РПК, так і за локальними одиницями і районами,
за якими можна об'єктивувати: конститутивно-ключові
цілі та завдання у сфері МРР

ПР
; перелік базових прин-

ципів раціоналізації фінансування проектів і цільових
програм згідно з приведеними нижче критеріїв щодо
сприяння реалізації промислової політики у регіонах:

— структурній перебудові функціонування РПК (до
числа відсталих віднесемо ті РПК, що згідно з класифі-
кацією NUTS-2, матимуть ВРП на душу населення мен-
ше ніж 75,0% середнього показника по Україні). При
цьому їхній перелік можна / слід переглядати кожні
п'ять років;

— структурній перебудові та розвитку депресивних
і прикордонних РПК (до їхнього числа, згідно з приве-
деною на рисунку 1 п'ятирівневої класифікації, віднес-
ти ті, що ідентифіковано за рівнем NUTS-3, які з тих чи
інших причин перебувають у занепаді). Це встановити,
наприклад, за рівнем безробіття, який протягом трьох
років перевищує середні показники по Україні та ско-
рочення кількості робочих місць протягом трьох років.

Поряд із приведеним зазначено, що ідентифікація за
односпрямованими ознаками до сталого розвитку кас-
кадної форми РПК можна визнати лише обмежену су-
купність виробничо-економічних систем, що існує, на-
приклад, в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській
обл.: їхні фазові траєкторії є, майже, ідентичними при
достатній відповідності масштабів розвиненості СП і
сприйнятливості динамічних зв'язків галузей до кори-
гування, що стосується специфічних регуляторів і ва-
желів впливу на результативність МРРПР в України.
Автор пропонує наступне групування: а) РПК із вираз-
ними структурно-динамічними характеристиками (існу-
ють в межах окремого макрорегіону) як взаємозалеж-
ної сукупності РПК, до складу якої залучено як РПК-до-
нори, так і РПК-реципієнти; б) ТВК в межах певного ре-
гіону — як поєднання підприємств, для яких територі-
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альна спільність та взаємозалежність компонент, фор-
малізується за наслідками реалізації функції з міжга-
лузевої та міжрегіональної взаємодії. Саме остання і
стає ключовим фактором підвищення результативності
МРРПР за рахунок: ущільнення логістичних зв'язків (у
т. ч. і організаційних та комунікаційних); стабільності
виробничого процесу; скорочення витрат/ втрат та рац-
іонального використання резервів і можливостей; гене-
рування умов для раціоналізації їхнього перерозподі-
лу. Оскільки система функціонування ТВК, як і РПК —
є ієрархічною (підтверджено у праці [7]), то нами виз-
нано існування і наступної закономірності: одночасне
існування декількох ТВК на певній території породжує
усталені взаємозв'язки і взаємозалежності, зумовлені
спільним використанням сировинно-ресурсної бази
території, групи системно-універсальних потенціалів і
промислової інфраструктури. Звідси і створюються/
генеруються умови, за яких стає більш результативною
діяльність ТВК- реципієнтів за рахунок централізації,
активізації, ПЗ і підвищення ЕЕ виробництв, розташо-
ваних у межах більш прогресивних ТВК — тобто, ТВК-
донорів. Таким чином, можна ідентифікувати власти-
вості до ущільнення міжгалузевої та міжрегіональної
взаємодії і спрямованість виробничо-господарської
діяльності регіональних ТВК як організаційно-еконо-
мічної основи функціонування РСРЕ. Враховуючи тен-
денцію до: а) поєднання декількох РПК у певного фор-
му каскаду; б) вдосконалення старих і формування но-
вих структурно-логічних зв'язків як в межах РПК, так і
у межах специфічного типу (інтегральних, міжгалузе-
вих, галузевих) ТВК.

Тоді, доцільним вбачається виробити результатив-
ний комплекс заходів різної природи (зокрема, норма-
тивно-правових і організаційно-економічних; оптимі-
зації структур управління і комунікаційної; інформа-
ційно-методичних; техніко-технологічних) із цілеоріє-
нтованого макроекономічного регулювання. Оскільки,
формалізовані ТВК поряд із функціональними РПК із
різними масштабами і різновидами економічної діяль-
ності зарекомендували себе як ефективна форма розм-
іщення продуктивних сил, спеціалізації і пропорційно-
го розвитку РСРЕ. Тому до класифікації за схемою
NUTS автором і введено додаткові класи різноманітних
РПК, розмежованих за: змістом цільової спрямованості;
ієрархічними рівнями; видами виробничо-господарської
діяльності. Підтвердимо, що їхнє ущільнене компону-
вання за рахунок взаємозв'язаних логістичними і кому-
нікаційними зв'язками закономірностями реалізації
міжгалузевої взаємодії (шляхом активізації когнітивно-
інформаційних процесів в межах промислових центрів і
агломерацій у разі дотримання ними комунітарних прин-
ципів міжгалузевої та міжрегіональної взаємодії) спри-
ятиме цілеорієнтованому реформуванню структурних
елементів як базових видів економічної діяльності і ви-
робництв міжгалузевого та міжрегіонального значення,
так і новостворених видів соціальної практику. Загалом
поширення і трансляція взаємовідносин, залучення до
розвитку базових галузей макроекономічних регуля-
торів забезпечення функціонування наукоємних сек-
торів уможливлює раціоналізацію ресурсовикористан-
ня, генерування ознак сталого розвитку мікрорегіонів,
територіальних одиниць і районів в контексті їхнього
збалансованого зростання.

Таким чином, приведені на рисунку 1 класи і групи
індустріальних комплексів в РЕС об'єктивно реконстру-
юватимуть спрямування і коригування існуючих інсти-
туційних, інноваційно-інвестиційних, техніко-техноло-
гічних і виробничо-господарських зв'язків сучасної ре-
гіональної інфраструктури в контексті результативності
МРР

ПР
. Тоді, як видно з рисунка 1, засоби реалізації й

об'єкти локалізації зусиль РПП, зокрема, у сфері мак-
роекономічного регулювання слід визначати диферен-
ційовано за наслідками декомпозиції структурно-фун-
кціональної спрямованості РСРЕ нашої держави, тоб-
то, як у регіональному, так і техніко-технологічному,
нормативно-правовому і виробничо-економічному ас-
пектах у контексті інтенсифікації радикальних зрушень
у виробничо-господарській та інноваційно-інвестиційній

діяльності РЕС. При цьому провідним та триєдиним
принципом, на думку автора, слід визнати нагальну пе-
ребудову системи організації управління в реальному
секторі регіональної економіки (РСР) і, відповідно, на-
ступне:

— по-перше, поступове зменшення соціально-еко-
номічної нерівності розвитку РЕС, як засвідчено поло-
женнями Концепції Державної РПП [4];

— по-друге, генерування процесів збалансованого
соціально-економічного розвитку України та РСЕС з
урахуванням імовірності розбудови нових форм — кас-
кадів РПК або їхніх кластерних форм — підтверджено
у праці [2];

— по-третє, розмежування функцій макроекономі-
чного регулювання розвитку за кожним суб'єктом
управління промисловістю, РПК та в межах ідентифі-
кованих як як донорів, так і реципієнтів РПК в межах
специфічних каскадів РПК. Зокрема у формі, за якою
узгоджуватимуться інтереси, потреби і вимоги РПП у
разі запровадження комунітарних засобів регулювання
міжрегіональних і міжгалузевих відносин. Що стосуєть-
ся останнього — стає імовірнім генерування та коево-
люційних розвиток ітераційного контексту реалізації
РПП на основі доктрин комунітарного права [1;3]. По-
єднання діяльності РПК за використання приведених
принципів убезпечить врахування територіальної спе-
цифіки функціонування РСРЕ України та масштабів СП
кожного РПК — це підтверджено положеннями держав-
них доктрин [6; 8] і обгрунтуваннями, приведеними у
роботі [5]).

При цьому із набуттям Україною незалежності
більшість сучасних РПК стали прикордонними, звідси, і
прикладний інструментарій реалізації РПП, слід скеро-
вувати на процеси активізації внутрішніх джерел зрос-
тання з урахуванням прикордонного статусу, логістич-
них і комунікаційних зв'язків РЕС. У цій відповідності,
здійснимо узагальнення теоретико-концептуальних вик-
ладок щодо залучення до стратегічного МРР

ПР
 певних

цільових функцій із деталізацією їхнього змісту (табл.
2). Звідси: розробку методології МРР

ПР
 будуватимемо

за використання кількісно-якісних методичних підходів
до ідентифікації параметрів ущільнення регіонального
взаємозв'язку і методів високого математичного рівня
для формалізації задачі цілеорієнтованого управління:
за використання методів опису якісної поведінки склад-
них систем — сформуємо філософсько-економічне виз-
начення процесів активізації і введення алокаційних
технологій МРР

ПР
 адаптивного типу — це засвідчено і

адептом формування та реалізації вихідних положень
методології економічних досліджень М.П. Войнаренко
[2]). Крім цього, нагальним завданням є отримання дос-
віду і практики з: врахування однозначності дефініцій-
ного визначення детермінанти сталого розвитку; грун-
товної деталізації та пізнанні змісту процедур із цілео-
рієнтованого управління; ідентифікації розбіжностей
між явищами, що генерують процеси макроекономічно-
го регулювання розвитку у регіонах. Це дозволить уточ-
нити сутність і зміст категорії МРР

ПР
 у теорії розвитку

продуктивних сил і регіональної економіки.
Відтак, можна запропонувати авторське визначен-

ня сутності та змісту процесів, що описують "МРР
ПР

":
це діяльність суб'єктів регіонального та місцевого
управління за урахування пріоритетів, визначених у док-
тринальних документах і планах соціально-економічно-
го розвитку, із результативної реалізації простору шес-
ти парних цільових функціоналів (трьох пар) щодо: пла-
нування і прогнозування; контролювання і мотивуван-
ня; реформування і модернізації; коригування і струк-
турної оптимізації; діагностики і аналізу; ресурсно-фун-
кціонального та інформаційно-методичного забезпечен-
ня.

У відповідності до обгрунтувань, наведених у таб-
лиці 1 маємо можливість ідентифікувати специфічні за-
соби регулювання задля забезпечення результативності
застосування технології формування каскадних форм
просторової організації міжрегіональної взаємодії між
сучасними РПК. Звідси сутність та зміст технології фор-
мування каскадних форм просторової організації
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міжрегіональної взаємодії
між сучасними РПК буде
визначитися результативн-
істю застосування засобів,
локалізованих в межах
стратегічного потенціалу
бінарних та масштабної
інваріантної спрямованості
каскадів РПК, а саме: ресур-
си: планування і прогнозу-
вання; реформування і мо-
дернізації; резерви: контро-
лювання і мотивування ко-
ригування і структурної оп-
тимізації; ресурсно-функціонального та інформаційно-
методичного забезпечення; можливості: діагностики і
аналізу; ресурсно-функціонального та інформаційно-
методичного забезпечення.

Зауважимо, що наведене дозволяє констатувати:
кількісним виміром цих процесів є зміни макроеконо-
мічних показників розвитку промислового виробництва
в межах РЕС, що відбуваються в певний період часу —
їх можна передбачити на певний період упередження.

ВИСНОВОК
Таким чином, автор визнає, що реалізація виробни-

чо-господарських і техніко-технологічних процесів у
сфері макроекономічного регулювання стає пріоритет-
ним напрямом збалансованого розвитку виробництва на
регіональному рівні. У відповідності до наведеного слід
визнати нагальну потребу у: 1) реалізації базових/ опор-
них/ цільових функцій управління РПК на засадах роз-
будови нових форм у формі каскадів РПК та кластер-
них утворень каскадів; 2) використання положень теорії
стратегічного управління до функціоналів коригування
і регулювання макроекономічних процесів регулюван-
ня шляхом реструктуризації галузевої структури РПК
через сукупність окремих регіонів шляхом ущільнення
інформаційних, інституціональних, виробничо-госпо-
дарських, ресурсно-функціональних та системно-уні-
версальних зв'язків між регіональними промисловими
комплексами та забезпечення агрегованого розвитку ре-
гіональних економічних систем.
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Таблиця 1. Система залучення компонент до стратегічного МРРПР певних цільових
функцій із деталізацією їхнього змісту

Джерело: складено та запропоновано автором.

Функціонали Функції об’єктно- й програмноцільової дії Функції інституціональної природи 

Стратегічний 

потенціал 

планування і 

прогнозування; 

реформування 

і модернізації; 

діагностики 

і аналізу; 

контролювання  

і мотивування; 

коригування 

і структурної 

оптимізації; 
 

ресурсно-

функціонального 

та інформаційно-
методичного 

забезпечення 

Ресурси Х Х     

Резерви    Х Х Х 

Можливості   Х   Х 
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 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування виступає стратегічним фінансово-кре-

дитним інститутом економіки, який є гарантом соціаль-
ного захисту громадян, джерелом інвестиційних ре-
сурсів, важелем фінансового ринку та засобом підви-
щення добробуту населення.

Моделювання діяльності страхової компанії (СК)
дозволяє підвищити її ефективність та є важливою скла-
довою її стратегічного аналізу та управління. У сучасній
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Розроблена модель є частинним прикладом моделі оцінки відношення довіри між страховою компа-
нією та зовнішнім середовищем. Модель дозволяє кількісно оцінити рівень довіри до зовнішнього сере-
довища, використовуючи для розрахунків базу нечітких правил. Представлено результати моделюван-
ня та розраховано значення коефіцієнтів відношення довіри до політичного (державні органи влади та
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довища страхової компанії. Застосування керівництвом страхової компанії показників відношення дові-
ри при стратегічному аналізі та управлінні дозволить підвищити ефективність її діяльності та конкурен-
тоспроможність, а також якість обслуговування клієнтів та прийняття рішень. Модель може бути вико-
ристана при виборі стратегій діяльності страхових компаній та моделюванні розвитку страхового бізне-
су.

In the article it is developed a model that is a particular example of the model of trusting relationship
assessment between the insurance company and the environment. The model allows to assess trust level to the
environment quantify, using the fuzzy rules basis. Modeling results are presented and values of the trusting
relationship indices to the political (government agencies and local government, analytical companies / research
institutes), economic (customers, vendors insurance services banking and financial institutions, and other
members), social and technological environment are calculated. Insurance company management can use trusting
relationship indices in strategic analysis and management that will improve its effectiveness and competitiveness,
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трансформаційній економіці при виборі стратегії діяль-
ності СК виникає необхідність грунтуватися не лише на
показниках фінансової діяльності, але й показниках, які
мають нечітку природу таких, як показники відношен-
ня довіри. Це можна зробити використовуючи апарат
нечіткої математики, який враховує кількісні та якісні
параметри, експертні оцінки спеціалістів-страховиків,
налаштовує модель до змін зовнішнього середовища на
основі реальних даних та логічних правил.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питання щодо теоретико-методологічних,
науково-практичних та організаційних засад діяльності
страхових компаній присвячені роботи відомих вітчиз-
няних та зарубіжних вчених таких, як М. Александрова
[1], В.Базилевич та К. Базилевич [2], Н. Внукова [3], К.
Воблий [4], О. Гаманкова [5], М. Клапків [6], М. Мних
[7], В. Пластун [8] та ін. Теоретичні аспекти досліджен-
ня організаційної довіри висвітлювалося у працях: Г.
Фаррел та Дж. Найт [9], Р. Крамер та Т. Тайлер [10], А.
Коста та К. Б'їлзма-Франкема [11], Г. Саймон [12], Ф.
Фукуяма [13], Р. Шо [14] та ін.

Економіко-математичному моделюванню діяльності
страхових компаній присвячені роботи вітчизняних на-
уковців: О. Білошицького [15], В. Вітлінського [16], Н.
Ковтун [17], О. Шевчук [18] та ін.

Проте на теперішній час недостатньо наукових
праць, які дозволять підійти до кількісної оцінки відно-
шення довіри на основі економіко-математичного мо-
делювання.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ
Страхові компанії функціонують в умовах ризику та

невизначеності зовнішнього середовища (ЗС). Це пояс-
нюється тим, що з однієї сторони вони виступають суб-
'єктами підприємницької діяльності та прагнуть отри-
мати максимальний прибуток в умовах ризику. З іншої
сторони, згідно з чинним законодавством предметом
діяльності СК є захист майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб. Це свідчить про те, що страхові ком-
панії, на відміну від будь-яких інших організацій, у
більшій мірі знаходяться під впливом невизначеності
зовнішнього середовища та потребують особливого
інструментарію її управління, який включатиме оцінку
відношення довіри.

Незважаючи на суттєві досягнення в напрямі моде-
лювання діяльності страхових компаній питання оцін-
ки відношення довіри залишається невирішеним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є побудова моделі оцінки відношен-

ня довіри страхової компанії до зовнішнього середови-
ща із застосування апарату нечіткої математики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модель оцінки відношення довіри між страховою

компанією та зовнішнім середовищем складається із
двох частин:

— оцінка відношення довіри СК до зовнішнього се-
редовища;

— оцінка відношення довіри зовнішнього середови-
ща до СК.

У даній роботі пропонується розглянути першу ча-
стину моделі, а друга частина (дослідження відношен-
ня довіри клієнтів, як основних суб'єктів зовнішнього
середовища СК) представлена у роботі [19].

За основу моделі оцінки відношення довіри між
страховою компанією та зовнішнім середовищем (ЗС)
взято модель кількісного вимірювання довіри у відно-
шеннях між споживачами та продавцями, яка розроб-
лена у роботі [20].

Модель оцінки відношення довіри між страховою
компанією та зовнішнім середовищем пропонується
представити у вигляді ієрархічного дерева системи не-
чіткого логічного висновку (СНЛВ), що дозволяє дослі-
дити причинно-наслідкові зв'язки між факторами — по-
казниками моделі. Особливістю такої системи є
відсутність процедури дефазифікації та фазифіікацї для
проміжних змінних  )...,,(

321 mYYYY . Для отримання інтеграль-
ного показника відношення довіри достатньо лише зада-
ти терм — множини проміжних коефіцієнтів довіри, ос-
кільки результат отримується послідовно на кожному
рівні і передається на наступний рівень ієрархії.

Ієрархічна система нечіткого логічного висновку
дозволяє комплексно та адекватно оцінити відношення
довіри, що відбувається за рахунок багатокрокової
стратегії розрахунку.

Розглянемо основні етапи моделювання оцінки
відношення довіри між СК та ЗС [19].

Етап 1. Визначення вхідних і вихідних факторів моделі.
У загальному вигляді модель оцінки відношення довіри між
страховою компанією та зовнішнім середовищем можна
представити функціональним відображенням:

 { } YxxxxX n →= ...,, 321 (1),
де  X — вектор параметрів, які враховуються для оц-

інки відношення довіри у страховому бізнесі;  n —
кількість параметрів.

Узагальнений показник відношення довіри (рис.1) є
функцією вигляду  )...,,( 321 mY YYYYfY = , у якій зв'язок
входів  )...,,(

321 mYYYY  та виходу  Y  представлений системою
відношень (2—5). Чим вище значення критерію, тим
кращі показники діяльності СК.

 )...,,(
321 mY YYYYfY = (2);

 )...,.(
211 1 ix xxxfY = (3);

 ),...(
12 2 jiix xxfY ++= (4);

...
 )( nxn xfY

n
= (5),

де ( Y ) — узагальнений показник оцінки відношення
довіри страхової компанії і зовнішнього середовища
(корінь дерева);

 )...,,(
321 mYYYY  — проміжні коефіцієнти відношення до-

віри (дуги графа, які виходять із нетермінальних вер-
шин);

Рис. 1. Ієрархічне дерево моделі оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем
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 ),...,(
21 nxxx fff  та  

Yf  — згортка частинних параметрів
відношення довіри (нетермінальні вершини (подвійні кола));

 )...,,(
321 nxxxx  — частинні параметри, які впливають на

відношення довіри (термінальні вершини).
Етап 2. Ідентифікація структури системи нечіткого

логічного висновку. Система нечіткого логічного вис-
новку складається із наступних частин: фазифікації,
нечіткої бази знань, нечіткого висновку та дефазифі-
кації. У даній роботі використовується механізм не-
чіткого висновку Мамдані. Цей механізм виконується
за принципом "чорного ящика": на вході системи чіткі
значення змінних — нечіткі операції на проміжних ета-
пах — на виході чіткі значення вихідних змінних. Але на
відміну від "чорного ящика" така модель має прозору
структуру та легко інтерпретується змістовно у термі-
нах, необхідних для фахівців економічної галузі [21].

Етап 3. Визначення множини лінгвістичних термів.
Нечітка природа відношення довіри пов'язана із невиз-
наченістю стосовно класифікації її рівня. Так, дуже
важко чітко розмежувати значення низького, середнь-
ого або високого відношення довіри. У зв'язку з цим
рівень довіри визначається за допомогою лінгвістичних
термів, на базі яких визначається загальний рівень дов-
іри. Для лінгвістичних змінних     ),1( ni =  та  jY   ),1( mi =  виз-
начаються універсальні множини та використовується
єдина шкала нечітких термів: Н — низький, С — се-
редній, В — високий. Така шкала відповідає оцінкам, які
можуть отримати страховики за тестами раннього по-
передження [22]:

— низький рівень довіри: поєднання оцінки "3" (гра-
нична) — фінансовий стан викликає побоювання, фінан-
сові показники знаходяться на рівні значно нижчому за
середній та "4" (незадовільна) — вважається неприпус-
тимим, фінансовий стан є дуже нестабільним;

— середній рівень довіри: оцінка "2" (задовільна) —
відсутні серйозні проблеми, фінансові показники зна-
ходяться на середньому рівні;

— високий рівень довіри: оцінка "1" (стійка) —
фінансові показники знаходяться на високому рівні.

Для вхідних параметрів визначаються ступені істин-
ності для передумов кожного правила (фазифікація).
Нечіткі терми  ),1 ,,1 ,,1 , j

jp
i kpmjnia ===  можна представи-

ти у вигляді нечітких множин:
 

[ ]∫ ∈=
i

i

x

x

iiiiijp
jp

i xxxxxa , ,/)(µ (6),

де  )( ijp xµ  — функція належності вхідної змінної  ix
до нечіткого терму  jp

ia ;  jk  — кількість рядків — кон'-
юнкцій, у яких вихід  оцінюється нечітким термом.

Етап 4. Визначення форми функцій належності. У
даній моделі використовуються трапецієподібні функції
належності, оскільки інформація надається у межах
чітко визначених інтервалів. Функція належності вихо-
ду  Y  до нечіткого терму  jd  визначається, як:

 

[ ] mjyyyyyd
y

y

dj j
,1 ,, ,/)( =∈= ∫ µ (7).

Етап 5. Визначення нечітких правил. Апроксимація
залежностей (2) — (5) відбувається за допомогою не-
чіткої бази знань. Нечіткі правила якісно описують вплив
вхідного фактору оцінки на вихідний показник довіри.
Для побудови нечітких правил вигляду "ЯКЩО — ТО"
використовуються вагові коефіцієнти, які відображають
значущість певних учасників зовнішнього середовища.

Нечітку базу знань можна представити наступним
чином [21]:

 

UI
jk

p

n

i
j

jp
ii mjdYax

1 1

,1 ,)(
= =

==→= (8),

де  jp
ia  — нечіткий терм, яким оцінюється змінна  ix  у

рядку із номером  jp ,  jkp ,1= ;  jd  — нечіткий висновок

 j -го правила;  m — кількість термів, що оцінюють не-
чіткий висновок.

Правила у СНЛВ активуються, якщо істинність його
умови більша за нуль. Ступінь належності вектору
вхідних параметрів  { }nxxxxX ...,, 321=  до нечітких термів  jd
на основі бази знань визначається наступними логічни-
ми рівняннями:

 [ ] mjxX ij
nikp

d p

j

j
,1 ,)( )(

,1,1

== ∧∨
==

µµ (9).

Дефазифікація нечіткої множини   за методом цен-
тру ваги:
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Етап 6. Аналіз на чутливість нечіткої моделі. На цьо-
му етапі пропонується врахувати невизначеність інфор-
мації шляхом проведення аналізу на чутливість нечіткої
моделі. Інтервали довіри можуть містити помилки внас-
лідок неповноти знань стосовно певного питання, не-
здатності сформулювати інтервали довіри, неузгодже-
ності існуючих даних та ін. Для дослідження отримано-
го значення узагальненого показника довіри по відно-
шенню до проміжних показників довіри пропонується
використовувати локальний аналіз на чутливість [23; 24,
c. 144—148].

Локальний аналіз на чутливість обмежується досл-
ідженням змін кінцевого результату внаслідок зміни
одного елементу у ієрархічній системі нечіткого логіч-
ного висновку (СНЛВ), оскільки одночасна зміна
кількох елементів є відносно складним для практично-
го застосування. Загальний розрахунок змін кінцевого
показника довіри визначається, як:
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(11),

де  Y  — узагальнений показник оцінки відношення
довіри страхової компанії і зовнішнього середовища;
 )...,,(

321 mYYYY  — вхідні фактори впливу, — проміжні
коефіцієнти відношення довіри;  0Y  — параметр, значен-
ня якого змінюють.

Такий аналіз дозволяє виконати різні сценарії та оц-
інити, наскільки зміниться значення узагальненого по-
казника довіри внаслідок зміни одного з параметрів
впливу при незмінності інших, та покращити ефек-
тивність прийняття управлінських рішень.

Етап 7. Оцінка нечіткої моделі експертами. Цей
етап проводиться за бажанням спеціалістів та доз-
воляє проаналізувати кожен із попередніх етапів,
його складові елементи, значущість та необхідність
показників довіри, вагових коефіцієнтів та нечітких
правил.

Таким чином, у даній роботі пропонується розгля-
нути модель оцінки відношення довіри страхової ком-
панії до зовнішнього середовища.

Оцінка відношення довіри СК до ЗС відіграє важ-
ливу роль при формуванні стратегій компанії для її
ефективного функціонування. Значення показника за
цим рівнем довіри відображає, як компанія реагує та
адаптується до змін зовнішнього середовища, яку по-
зицію займає на ринку та, у яких відносинах знаходить-
ся із основними учасниками. Відношення довіри доз-
волить компанії досягнути основних своїх стратегіч-
них цілей.

Для дослідження відношення довіри СК до ЗС про-
понується використовувати фінансовий стратегічний
аналіз макросередовища. Одним із основних методів є
PEST-аналіз (іноді — STEP, PESTLE та ін.). Відповід-
но до PEST-аналізу, досліджується політичне (P-
political), економічне (E-economic), соціальне (S-social)



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201470

та технологічне (T-technological) середовище компанії
[25].

Основний інтерес для нас представляє економічне
середовище, коли необхідно дослідити як довіряє СК ос-
новним учасникам страхового ринку. Аналіз політичних,
соціальних та технологічних факторів буде проводить-
ся в загальному вигляді.

Політичне середовище розглядається у галузі стра-
хування з позиції оцінки відношення довіри компанії до
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування. Довіра оцінюється через врахування політич-
ної стабільності в країні, нормативного середовища,
органів державного регулювання фінансового ринку,
податкову політику.

Також пропонується до факторів політичного се-
редовища СК віднести рейтинги, які представляються
аналітичними компаніями чи дослідними інститутами
[26; 27; 28], визначення громадської думки [29], у тому
числі рейтинги довіри [30; 31; 32].

Аналіз економічного середовища включає відношен-
ня довіри до:

— основних гравців страхового ринку:
— клієнти (рівень їх платоспроможності та дотри-

мання принципу найвищої довіри);
— продавці страхових послуг (страхові агенти та

брокери): сумлінність виконання своїх обов'язків;
— основних гравців фінансового ринку;
— банківські та фінансові установи;
— інших учасників страхового ринку, які впливають

на діяльність компанії (неосновні учасники страхового
ринку, органи статистики тощо).

Соціальний компонент PEST-аналізу визначається
за рахунок оцінки відношення довіри до соціального се-

редовища взагалі, через оцінку культури та традицій
страхування, кваліфікацій персоналу у страховій галузі
(наявність спеціалістів зі страхування, умови та оплата
праці); природного середовища, переваг споживачів.

Дослідження технологічного середовища призво-
дить до оцінки відношення довіри страховика до основ-
них компаній, що пропонують оновлення старих та нові
корпоративні інформаційні системи, програмне забез-
печення, інтернет-технології (надання страхових послуг
через інтернет) та ін.

Фактори макросередовища страхової компанії
згідно з PEST-аналізом наведено на рисунку 2.

Учасники макросередовища входять до 4-х груп:
політичне, економічне, соціальне та технологічне се-
редовище. Системою визначаються проміжні рівні до-
віри за цими групами. Пропонується виділити три рівні
довіри (низький, середній, високий), що відповідають
певним інтервалам довіри СК до учасників зовнішньо-
го середовища. Обчислення граничних значень інтер-
валів довіри кожного рівня відбувалося за допомогою
розбиття на кластери (за критерієм максимуму відстані
між ними) значень довіри до різних інститутів економ-
іки за даними досліджень Барометр Едельмана (2002—
2014 рр.) [33]. Також визначені й ранги за учасниками
та групами. Відповідність значень інтервалів довіри за
учасниками зовнішнього середовища наведено у таб-
лиці 1.

У ході реалізації моделі було побудовано наступні
СНЛВ: оцінка відношення довіри до політичного та еко-
номічного середовища, до зовнішнього середовища вза-
галі. Окремі СНЛВ для соціального та технологічного
середовища не будуються, оскільки довіра оцінюються
до них у цілому, а не до їх учасників.

Політичні фактори (Р) 

Політична стабільність в 

країні. 

Нормативне середовище. 

Державне регулювання 

фінансового ринку. 

Рейтинги компаній. 

Економічні фактори (E) 

Рівень розвитку економіки в 

цілому. 

Стан страхового ринку. 

Позиція страхувальників. 

Стан фінансового ринку. 

Соціальні фактори (Р) 

Культура та традиції 

страхування. 

Кваліфікація персоналу в 

страховій галузі. 

Природне середовище. 

Переваги споживачів. 

Технологічні фактори (T) 

Технічне та програмне 

оснащення компаній. 

Інтернет-технології. 

Рис.2. Фактори макросередовища страхової компанії

Типи довіри Учасник середовища низький середній високий Ранг за учас. 
Ранг 

за гр. 

Політичне 

середовище 

органи державної 

влади та місцевого 
самоврядування 

0-29 30-46 47-100 1  

 

 

2 аналітичні компанії/ 
дослідні інститути  

0-47 48-58 59-100 2 

Економічне 
середовище 

клієнти 0-36 37-61 62-100 3  

1 
продавці страхових 

послуг 

0-36 37-54 55-100 1 

банківські та 

фінансові установи 

0-29 30-56 57-100 2 

інші учасники 0-29 30-56 57-100 4 

Соціальне середовище 0-36 37-61 62-100 3 

Технологічне середовище 0-36 37-68 69-100 4 

Таблиця 1. Відповідність значень інтервалів довіри за учасниками
зовнішнього середовища
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Оцінка відношення довіри до політичного середо-
вища відбувалася наступним чином: вищий ранг (1) було
проставлено державним органам влади та місцевого уп-
равління, нижчий — аналітичним компаніям/дослідним
інститутам (2). При формуванні бази правил для СНЛВ
"політичне середовище" (табл. 2) було враховано зна-
чущість учасників, тобто, якщо відношення довіри до
державних органів влади та місцевого управління низь-
ке, то не має значення, яким буде відношення довіри до
другого учасника політичного середовища — аналітич-
них компаній/дослідних інститутів.

У таблиці 2  1x ,  2x  — це відповідно державні органи
влади та місцевого управління та аналітичні компанії/
дослідні інститути;  y — політичне середовище страхо-
вої компанії. Функція належності  ),x(xjd

21µ  до лінгвістич-
ного терму  { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний
вигляд:

 )(),(
121

xxx HH µµ = (12),
 [ ] [ ])()()()(),(

212121
xxxxxx CCHCC µµµµµ ∨∧∨∧=

] [ ] [ ])()()()(
2121

xxxx HBBC µµµµ ∧∨∧∨ (13),

 [ ] [ ])()()()(),(
212121

xxxxxx СВВВВ µµµµµ ∧∨∧= (14).
Виділено значущість відношення довіри до продавців

страхових послуг в економічному середовищі страхо-
вої компанії (ранг 1), що означає, якщо рівень відношен-
ня довіри до цього учасника низький, то автоматично
відношення довіри до економічного середовища в ціло-
му буде низьким. Не менш важливим учасником були
відмічені банківські та фінансові установи. Якщо значен-
ня відношення довіри до учасника продавців страхових
послуг є середнім та до банківських та фінансових ус-
танов є низьким, то не має значення якими будуть по-
казники до клієнтів та інших учасників. Клієнти отри-
мали третій ранг та інші учасники — четвертий. База
правил для оцінки відношення довіри економічного се-
редовища страхової компанії наведено у таблиці 3.

 У таблиці 3  1
x   

2
x ,  

3x  та  
4

x  — це відповідно клієнти,
продавці страхових послуг, банківські та фінансові уста-
нови та інші учасники;  y  — економічне середовище. Фун-
кція належності  )xx,x(xjd

4321
,,µ до лінгвістичного терму

 { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний вигляд:
 [ ])()()(),,,( 3224321 xxxxxxx HCHH µµµµ ∨∧∨=

] [ ])()()()(
4321

xxxx HCCH µµµµ ∧∧∧∨ (15),

 [ )()()(),,,( 3214321 xxxхxxx ССCС µµµµ ∧∧∧=

] [ )()()(...)() 3214 xxxx СВВНС µµµµµ ∧∧∧∨∨∧ (16),

 [ ] [ )()()()()(),,,(
143214321

xxxxxхxxx ВСВВСВ µµµµµµµ ∧∨∧∧∧=

] [ ])()()()()()()(
4321432

xxxxxxx ВВВВСВВ µµµµµµµ ∧∧∧∨∧∧∧ (17).
 При формуванні нечіткої баз правил для розрахунку

оцінки відношення довіри страхової компанії до зовніш-
нього середовища (табл. 4) найвищий ранг було поставле-
но економічному середовищу (1), наступний — політич-
ному середовищу (2), та далі соціальному середовищу —
третій (3), технологічному — четвертий (4). Було визначе-
но наступне: якщо відношення довіри до економічного
середовища низьке, то не має значення, яким воно буде до
інших складових зовнішнього середовища; якщо відношен-
ня довіри до політичного середовища низьке або середнє,
та, відповідно, до економічного середовища — високе, то
відношення довіри до політичного та соціального середо-
вища може приймати будь-які значення.

У таблиці 4  1
x ,  

2x ,  
3x та  

4x  — це відповідно пол-
ітичне, економічне, соціальне та політичне середо-
вище;  y  — узагальнений показник довіри. Функ-
ція належності  )xx,x(xjd

4321 ,,µ  до лінгвістичного тер-
му  { }високийсереднійнизькийd j  , ,∈  має наступний вигляд:

 [ )()()()(),,,(
32124321

xxxxxxxx ÍÑÍÍÍ µµµµµ ∧∧∧∨=

] [ ])()()()()()
43214

xxxxx ÍÑÑÍÍ µµµµµ ∧∧∧∨∧ (18),
 [ )()()(),,,( 3214321 xxxxxxx НССС µµµµ ∧∧∧=

] [ ])()()()(...)(
43214

xxxxx СНВВН µµµµµ ∧∧∧∨∨∧ (19),

 [ ])()()()(),,,( 43214321 xxxxxxxx ВСВВВ µµµµµ ∨∧∧∧=

[ ] [ ])()()()()()()()( 43214321 xxxxxxxx ВВВВВСВВ µµµµµµµµ ∧∧∧∨∧∧∧∨ (20).
За побудованою моделлю оцінки відношення дові-

ри СК до ЗС було проведено дослідження (назва стра-
хової компаній не вказується, оскільки оцінки спец-
іалістів є конфіденційною інформацією) за участю 24
спеціалістів у галузі страхування щодо їх оцінки відно-
шення довіри до ЗС (табл. 5).

При застосуванні моделі з використанням формул
(6) — (10) та (12) — (20) було отримано наступні резуль-
тати: відношення довіри до політичного середовища —
середній рівень (належність: 0,78); до економічного —
середній рівень (належність: 1,00), до соціального —
низький рівень (належність: 0,6); до технологічного —
низький рівень (належність: 1,00). Загальний рівень
відношення довіри СК до ЗС є середнім (належність: 0,6).

№ 

комбінації 1x  2x  y  

1,1 Н - Н 

2,1 С Н 

С 
2,2 С С 

2,3 С В 

2,4 В Н 

3,1 В С 
В 

3,2 В В 

Таблиця 2. База нечітких правил
(Політичне середовище)

№ 

комбінації 1x  2x  3x  4x  y  

1,1 - Н - - 
Н 

1,2 - С Н - 

1,3 Н С С Н Н 

2,1 С С С Н 

С 

 

 

2,2 С С С С 

2,3 Н В Н Н 

2,4 Н В С Н 

2,5 Н В С С 

2,6 С В С Н 

2,7 С В С С 

2,8 Н В В Н 

2,9 С В В Н 

2,10 Н В В С 

3,1 С В В С 

В 3,2 В В В С 

3,3 В В В В 

Таблиця 3. База нечітких правил (Економічне середовище)

№ 

комбінації 1x  2x  3x  4x  y  

1,1 - Н - - 

Н 1,2 Н С Н Н 

1,3 Н С С Н 

2,1 С С Н Н 

С 

2,2 Н С С Н 

2,3 Н С Н С 

2,4 С С С Н 

2,5 С С Н С 

2,6 С С С С 

2,7 Н В - - 

2,8 С В - - 

2,9 В В С Н 

2,10 В В Н С 

3,1 В В С С 

В 3,2 В В С В 

3,3 В В В В 

Таблиця 4. База нечітких правил
(Узагальнений показник довіри)
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ

Таким чином, розроблено модель оцінки довіри в
економіці та наведено загальний вигляд моделі оцін-
ки відношення довіри між страховою компанією та
зовнішнім середовищем. Модель представлена у виг-
ляді ієрархічного дерева системи нечіткого логічно-
го висновку, яка дозволяє отримати інтегральний по-
казник довіри. Пропонується виділити оцінку відно-
шення довіри зовнішнього середовища до страхової
компанії та страхової компанії до зовнішнього сере-
довища.

Модель оцінки відношення довіри страхової ком-
панії до зовнішнього середовища дозволяє кількісно
оцінити відношення довіри експертів, що працюють у
страховій компанії до зовнішнього середовища (пол-
ітичне, економічне, соціальне та технологічне середо-
вище). Використання показників довіри даної моделі
дозволить вести гнучку та адаптивну політику стратег-
ічного управління страховою компанією. Подальші дос-
лідження можуть розвиватися в напрямі моделювання
впливу рівня довіри на фінансові показники діяльності
страхової компанії.

Література.
1. Александрова М.М. Страхування: навчально-ме-

тодичний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
2. Базилевич В.Д. Страхова справа: монографія

/ В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. — 6-те вид., стер. —
К.: Знання, 2008. — 351 с.

3. Страхування: теорія і практика: навчально-мето-
дичний посібник / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В.
Временко та ін.; за заг. ред. проф. Внукової Н.М. — Х.:
Бурун Книга, 2004. — 376 с.

4. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. —
М.: Издательский центр "Анкил", 1995. — 232 с.

5. Гаманкова О.О. Фінансова стійкість та платосп-
роможність страхової організації / О.О. Гаманкова //
Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. — 2007. — Вип. 94—95. — С. 18—23.

6. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. —
Тернопіль: Економічна думка & Карт — бланш, 2002. —
572 с.

7. Мних М.В. Стратегія діяльності страхової ком-
панії / М.В. Мних // Економіка, фінанси, право. — 2004.
— № 1. — С. 23—25.

8. Пластун В.Л. Тенденції розвитку страхових ком-
паній в Україні та світі / В.Л. Пластун // Всеукраїнсь-
кий науково-виробничий журнал: Інноваційна економ-
іка. — 2012. — № 8 (34). — С. 40—46.

9. Farrell H. Trust, Institutions, and Institutional
Change: Industrial Districts and the Social Capital
Hypothesis / H. Farrell, J. Knight // Politics & Society. —
2003. — Vol. 31. — № 4. — Р. 537—566.

10. Kramer R.M. Trust in Organizations: Frontiers of
Theory and Research / R.M. Kramer, T.R. Tyler. — SAGE,
1996. — 429 p.

11. Costa A.C. Trust and Control Interrelations: New
Perspectives on the Trust Control Nexus / A.C. Costa, K.
Bijilsma-Frankema // Group & Organization Management.
— 2007. — Vol. 32. — № 4. — Р. 392—406.

12. Саймон Г. Теория принятия решений в экономи-
ческой теории и науке о поведении / Г. Саймон // Тео-
рия фирмы. — СПб., 1995. — С. 54—72.

13. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation
of Prosperity / F. Fukuyama. — New York: Free Press, 1995. —
457 р.

14. Шо Р.Б. Ключи к доверию в организации: Резуль-
тативность, порядочность, проявление заботы / Шо Р.Б.
— М.: Дело, 2000. — 272 с.

15. Білошицький О.В. Система моделей управління
фінансовою стабільністю страхової компанії: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / Білошицький Олексій
Володимирович; НАН України, Мін-во освіти і науки

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій
та систем. — К., 2010. — 20 с.

16. Вітлінський В.В. Система кількісних оцінок стра-
хового ризику / Вітлінський В.В., Верченко П.І., Нако-
нечний С.І., Компаниченко О.С. // Фінанси України. —
1998. — N2. — С.98— 104.

17. Ковтун Н.В. Статистична оцінка діяльності стра-
хових компаній в Україні: макроекономічний і регіональ-
ний аспект / Н.В. Ковтун // Вісник Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. — 2007.
— Вип. 94—95. — С. 25—30.

18. Шевчук О.О. Економетричне моделювання
фінансових результатів діяльності страхової компанії
/ О.О. Шевчук // Проблеми економіки та управління:
Вісник Національного університету "Львівська політех-
ніка". — 2002. — № 448. — С. 137—142.

19. Ковальчук К.Ф. Модель оцінки довіри клієнтів
до страхової компанії / К.Ф. Ковальчук, В.А. Полушен-
ко // Економічний вісник НГУ.  — 2013. — № 3. — С.
185—192.

20. Vijfhuize J. Measuring trust in buyer-seller
relationships: Design of a prototype fuzzy model / J.Vijfhuize.
— Delft University of Technology, 2012. — 61 p.

21. Штовба С.Д. Обеспечение точности и прозрач-
ности нечеткой модели Мамдани при обучении по экс-
периментальным данным / С.Д. Штовба // Проблемы
управления и информатики. — 2007. — № 41. — С. 1—
13.

22. Рекомендації щодо аналізу діяльності страхо-
виків: розпорядження Державної комісії з регулюван-
ня ринку фінансових послуг України від 17 березня 2005
р. №3755 [Електронний ресурс] / Національна комісія,
що здійснює регулювання у сфері фінансових ринків. —
Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua (10.12.2013).

23. Brian Ingalls, "Sensitivity Analysis: from model para-
meters to system behavior" [Electronic resource] / Mode
of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.125.1337&rep=rep1&type=pdf
(12.02.2014). — Title from the screen

24. Dan G. Cacuci. Sensitivity and uncertainty analysis:
theory/ G. Cacuci Dan. — Chapman & Hall/CRC, 2003. —
285 p.

25. Гениберг Т.В. Сущность и методические основы
разработки финансовой стратегии фирмы [Электрон-
ный ресурс] / Т.В. Гениберг, Н.А. Иванова, О.В. Поля-
кова // Научные записки НГУЭУ. — 2009. — № 4. —
Режим доступа: http://www.nsuem.ru/science/
publications/science_notes/2009_4/3.pdf

26. Мельник Я. Рейтинг надежности страховых ком-
паний [Электронный ресурс] / Янина Мельник // Рей-
тинговое агентство Кредит-Рейтинг. — Режим доступа:
http://www.credit-rating.ua/ru/about-rating/purpose/
12448/

27. Рейтинг страховых компаний Украины [Элект-
ронный ресурс]: Рейтинги // Фориншурер. — Режим
доступа: http://forinsurer.com/public/?t29

Типи довіри Учасник середовища 
Оцінка 

довіри 

Політичне 

середовище 
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Аналітичні компанії/ 
дослідні інститути  

56,14 

Економічне 
середовище 

клієнти 54,3 

продавці страхових 

послуг 

46,10 

банківські та фінансові 

установи 

54,00 

інші учасники 57,7 

Соціальне середовище 36,4 

Технологічне середовище 35,2 

Таблиця 5. Усереднені значення опитування спеціалістів



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

28. Рейтинг страховых компаний Украины [Элект-
ронный ресурс] // УНИИ "Права и экономических ис-
следований". Страховой рейтинг "Insurance TОР". —
Режим доступа: http://insurancetop.com/(15.02.2014).

29. Страховые [Электронный ресурс]: Народный
рейтинг страховых компаний Украины // FINANCE.UA.
— Режим доступа: http://finance.ua/ru/ratings/
customer_services/~/insurances

30. Экономика и финансы [Электронный ресурс]:
Доверие. Страховые компании / Украинский деловой
журнал "Эксперт". — 2011. — №48 (330). — Режим дос-
тупа: http://www.expert.ua/articles/9/0/9706/

31. Рейтинг страховых компаний [Электронный ре-
сурс] // ЭИА "Власть и Деньги". — Режим доступа:
http://www.vid.org.ua/rus/rating-of-insurance-compa-
nies.html

32. Cреди страховых компаний Украины (октябрь —
ноябрь 2009) [Электронный ресурс]: Полезная инфор-
мация // Коммуникационное агентство "ВАРТО". —
Режим доступа: http://www.warto.com.ua/rus/polez-
naya_informaciya/reiting_biznes_doveriya/credi_stra-
hovih_kompanii__ykraini__oktyabr___noyabr_-
2009_.html

33. Edelman [Electronic resource] / Edelman. — Mode
of access: http://www.edelman.com/

References:
1. Aleksandrova, M.M. (2002), Strakhuvannia:

Navchalno-metodychnyj posibnyk [Insurance: Textbook],
Kyiv: TSUL.

2. Bazylevych, V.D. (2008), Strakhova sprava:
monohrafiia [Insurance: monograph], 6th ed., Kyiv:
Knowledge.

3. Vnukovova, N.M. Uspalenko, V.I. Vremenko, L.V.
ed. prof. Grandchildren, N.M. (2004), Strakhuvannia: teoriia
i praktyka: navchal'no-metodychnyj posibnyk [Insurance:
Theory and Practice: Textbook], H.: Burun Knyga.

4. Voblyy, K.G. (1995), Osnovy ekonomyy strakhovanyia
[Basics of insurance economy], Moscow: Publishing Center
"Ankil".

5. Hamankova, O.O. (2007), "Financial stability and sol-
vency of the insurance company", Visnyk Kyivskoho
Natsionalnohо universytetu іmenі Tarasa Shevchenko, N 94-
95, pp.18-23.

6. Klapkiv, M.S. (2002), Strakhuvannia finansovykh
ryzykiv [Insurance of financial risks], Ternopil:
Ekonomichna dumka & Kart — blansh.

7. Mnykh, M.V. (2004), "Strategy of insurance
company", Business, Finance, Law, № 1, pp.23—25.

8. Plastun, V.L. (2012), "Trends insurance companies in
Ukraine and world", Ukrainian Scientific-Production
Journal: Innovative Economy, № 8 (34), pp. 40—46.

9. Farrell, H. Knight, J. (2003), "Trust, Institutions, and
Institutional Change: Industrial Districts and the Social
Capital Hypothesis", Politics & Society, vol. 31, № 4, pp.
537—566.

10. Kramer, R.M. Tyler, T.R. (1996), "Trust in Orga-
nizations: Frontiers of Theory and Research", SAGE.

11. Costa, A.C. Bijilsma-Frankema, K. (2007), "Trust and
Control Interrelations: New Perspectives on the Trust
Control Nexus", Group & Organization Management, vol.
32, № 4, pp. 392—406.

12. Saymon, G. (1995), "Theory of decision-making in
the theory and science of behavior", The theory of the firm,
St. Petersburg, pp. 54—72.

13. Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and
the Creation of Prosperity, New York: Free Press, 457 р.

14. Sho, R.B. (2000), Keys to organization trust:
efficiency, honesty, caring, Moscow: Delo.

15. Bіloshitskyi, O.V. (2010), "System models of financial
stability of the insurance company", Abstract of PhD thesis,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of
Education and Science of Ukraine, Internat. scientific-
studies. Inform Center. technologies and systems.

16. Vitlinskyi, V.V. Verchenko, P.I. Nakonechnyi, S.I.
Kompanychenko, O.S. (1998), "The system of quantitative
estimates of insurance risk", Finance Ukraine,  № 2, pp. 98—
104.

17. Kovtun, N.V. (2007), "Statistical evaluation of the
insurance companies in Ukraine: Macroeconomic and
regional perspective", Visnyk Kyivskoho Natsionalnohо
universytetu іmenі Tarasa Shevchenko, № 94—95, pp. 25—
30.

18. Shevchuk, O.O. (2002), "Econometric modeling of
financial results of the insurance company", Problems of
Economics and Management: Herald of the National
University "Lviv Polytechnica", № 448, pp.137—142.

19. Kovalchuk, K.F. Polushenko, V.A. (2013), "Model
design of trusting relationship estimation of clients to
insurance company", Economichnyi visnyk Natsionalnoho
hirnychoho universytetu, №3, pp. 185—192.

20. Vijfhuize, J. (2012), "Measuring trust in buyer-seller
relationships: Design of a prototype fuzzy model",PhD
thesis, Delft University of Technology.

21. Shtovba, S.D. (2007), "Ensuring the accuracy and
transparency of Mamdani fuzzy model in teaching on
experimental data", Promlemu upravleniya I informatiki,
№41, pp. 1—13.

22. Natsionalna komіsіya scho zdіysniuie reguliuvannya
u sferі fіnansovyh rynkіv (2013), "Rekomendatsії schodo
analіzu dіyalnostі strahovikіv: rozporyadzhennya
Derzhavnoї komіsії s reguliuvannya runku fіnansovih poslug
Ukrainy vid 17 Bereznia 2005 N 3755", available at: http://
www.dfp.gov.ua (Accessed 10 December 2013).

23. Brian, Ingalls (2014), "Sensitivity Analysis: from
model parameters to system behavior", available at: http:/
/citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.-
1337&rep=rep1&type=pdf (Accessed 12 February 2014).

24. Dan, G. Cacuci. (2003), "Sensitivity and uncertainty
analysis: theory", Chapman & Hall/CRC.

25. Henyberh, T.V. Ivanov, N.A. Polyakov, A.V. (2009),
"Sushchnost i metodicheskie osnovu rasrabotki finansovoi
strategii firmu", Nauchnye zapiski NHUEU, №4, available
at: http://www.nsuem.ru/science/publications/
science_notes/2009_4/3.pdf (Accessed 15 February 2014).

26. Miller, Y. (2014), "Reyting nadegnosti strahovux
kompaniy", Reitingovoe agenstvo Kredit-Reyting, available
at: http://www.credit-rating.ua/ru/about-rating/purpose/
12448 / (Accessed 15 February 2014).

27. Forinsurer, (2014), "Insurance companies rating in
Ukraine", available at: http://forinsurer.com/public/?t29
(Accessed 15 February 2014).

28. UNII "Prava I economicheskix issledovaniy",
Insurance rating "Insurance TOP" (2014), "Insurance
companies rating in Ukraine", available at: http://
insurancetop.com/ (Accessed 15 February 2014).

29. FINANCE.UA (2014), "Strahovye: Narodnyi reyting
strahovux company", available at: http://finance.ua/ru/
ratings/customer_services/ ~ / insurances (Accessed 15
February 2014).

30. Ukraine magazine "Expert (2011), "Economy and
Finance: Trust. Insurance companies", № 48 (330), available at:
http://www.expert.ua/articles/9/0/9706/ (Accessed 16
December 2013).

31. EIA "Power and Money" (2014), "Insurance
companies Rating", available at: http://www.vid.org.ua/
rus/rating-of-insurance-companies.html (Accessed 15
February 2014).

32. Communication Agency "Warta" (2009), "Between
Ukraine insurance companies (October — November
2009)", available at: http://www.warto.com.ua/rus/polez-
naya_informaciya/reiting_biznes_doveriya/credi_stra-
hovih_kompanii__ykraini__oktyabr___noyabr_-
2009_.html (Accessed 15 February 2014).

33. Edelman [Electronic resource] / Edelman. — Mode
of access: http://www.edelman.com/ (30.06.2014). — Title
from the screen.
Стаття надійшла до редакції 02.07.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201474

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Удосконалення державного регулювання економікою є

одним з основних питань економічної науки. Державне ре-
гулювання корпоративного сектору як важлива складова
державної економічної політики будь-якої країни, відно-
ситься до зовнішньої структури системи корпоративного
управління. Реформування економіки КНР обумовило пе-
реорієнтацію від закритої, центрально-планової до ринко-
вої економічної системи, однак, при цьому країна зберегла
досить великі розміри державного сектору, що є важливою
складовою реалізації експансіоністських стратегій Китаю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним аспектам корпоративного управління
присвятили роботи багато авторів, зокрема, О.А. Гавриш [1],
Л.Є. Довгань [1], В.А. Євтушевський [2], П.В. Круш [1],
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО
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STATE REGULATION OF THE CORPORATE SECTOR IN CHINA'S EXPANSIONIST STRATEGIES
IMPLEMENTATION

У статті з урахуванням світових тенденцій формування моделі управління державною власністю до-
сліджено характерні риси державного управління китайського корпоративного сектору. Держава зберігає
за собою контроль та управління корпорацій КНР в базових галузях економіки (енергетика, нафтогазо-
ва, вугільна промисловості, такі галузі машинобудування, як авіабудування, суднобудування, ракетно-
космічне і оборонне машинобудування, транспорт, будівництво, телекомунікації). З метою переходу на
сучасні методи державного управління з урахуванням позитивного досвіду країн світу, в КНР створений
єдиний державний керуючий холдинг SASAC (Державна комісія по контролю і управлінню активами).
Керуюча компанія SASAC одночасно виконує функції державного власника та менеджера. Проаналізо-
вано особливості державного регулювання корпоративного сектору економіки КНР в умовах реалізації
експансіоністських стратегій.

The article gives an overviewof global trends, provides a model of state property management and
underlinesmain characteristics of governance in Chinese corporate sector. Carried out, that the state retains
control over thecorporations management in the basic sectors of the Chinese economy (energy, oil and gas, coal
mining, engineering such as aerospace, shipbuilding, missile and space and defense engineering, transportation,
construction, telecommunications). With the shift to modern methods of governance based on the positive
experience of the world, China has created a single national managing holding SASAC (State Commission for the
control and management of assets). Management company SASAC performs the functions of both the owner and
the manager. The features of state regulation of the corporate sector in terms of the implementation of China's
expansionist strategies were critycally analised.

Ключові слова: Китай, КНР, державний корпоративний сектор, модель управління, керуючий холдинг,
SASAC, експансіоністські стратегії.

Key words: China, state corporate sector, management model, managing holding, SASAC, expansionist strategy.

І.П. Малик [1], Л.О. Птащенко [3]. Проблематику органі-
зації управління холдингових структур розглядали В.А. Ма-
карова [4], Т. Коллер [5] та інші. Питання державного регу-
лювання корпоративного сектору висвітлені в роботах та-
ких вчених, як С. Б. Авдашева [6], Я.М. Бергер [7], Л. Галь-
періна [15], Дж. Дайер [8], А. Котов [9], Н. Панкратова [10],
Е.В. Чиж [11], А. Щеглов [12] та ін. Дослідженню моделі роз-
витку китайської економіки присвячені роботи багатьох ав-
торів, у тому числі М. Алексієнка [13], М. Байдарової [14],
Лі Ган , Лі Лань, А.Островського [20], Д. Салла [16], А. Се-
лищева [23], Чжай Дуншена, Цзінь Бея та інші. Разом з тим,
роль та особливості державного регулювання корпоратив-
ного сектору в моделі економічного зростання Китаю зали-
шились поза увагою дослідників, що і обумовило мету та за-
дання дослідження.

ЦІЛІ СТАТТІ
Виявити роль та особливості державного регулювання

корпоративного сектору Китаю.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки, особливо у зв'язку з
світовою фінансовою кризою 2007—2008 рр.,
в багатьох розвинених країнах спостері-
гається тенденція до зростання частки дер-
жави у приватних корпораціях. Головним на-
прямком такої політики стала не приватиза-
ція державних компаній, а розширення меж
їх господарської самостійності — на основі
розділення права власності і права госпо-
дарської діяльності. При цьому держава збе-
рігає за собою значні повноваження щодо
регулювання їх діяльності.

У КНР частка держсектору за різними
оцінками становить приблизно 50 % ВВП
[27]. Наявність значного за обсягом держав-
ного корпоративного сектору підвищує роль
і значення державного управління цими
підприємствами. Державний корпоративний
сектор економіки Китаю представлений корпораціями, що
перебувають у державній власності, а також змішаними ак-
ціонерними компаніями з різною часткою державної влас-
ності. За чисельністю вони складають всього 11 % загальної
чисельності підприємств в країні, однак, їх частка в реалі-
зованому прибутку дорівнює майже 50 %, а в податкових
надходженнях — майже 57 % [7]. На сьогоднішній день в
КНР існує майже 150 тис. державних підприємств, які в
більшості належать місцевим органам влади. Однак осно-
вою державного корпоративного сектору є великі корпо-
рації в базових галузях економіки. В цілому, держава збер-
ігає за собою контроль і управління над головними базови-
ми галузями і фінансовим сектором економіки КНР (табл.
1).

У КНР в останні роки відбувається реформування сис-
теми управління державним корпоративним сектором з ура-
хуванням світових тенденцій. Аналіз світового досвіду
свідчить, що в практиці багатьох розвинених країн управ-
ління державним корпоративним сектором все частіше ба-
зується на використанні методів і механізмів, які застосо-
вуються у приватному бізнесі. На основі узагальнення існу-
ючих підходів до управління державним корпоративним сек-
тором можна виділити дві моделі, які застосовуються у
різних варіантах (рис. 1) [6].

Перша модель — управління корпораціями державно-
го сектору здійснюється одним або декількома органами ви-
конавчої влади (міністерствами, відомствами).

Друга модель — управління державними корпораціями
здійснюється шляхом передачі державного пакета акцій в
управління спеціально створеним інститутам (державним
фондам або холдингам). При цьому найчастіше використо-
вуються класичні варіанти стратегічних керуючих холдингів.

Керуючий класичний холдинг — це холдинг, в якому
материнська компанія здійснює єдине економічне управлі-
ння дочірніми компаніями. В стратегічному керуючому хол-
дингу таке управління обмежується вирішенням стратегіч-
них завдань і не стосується поточної діяльності дочірніх
компаній, чим забезпечується синергетичний ефект об-
'єднання. Як показує міжнародний досвід, формування дер-
жавних холдингових структур у вигляді класичного стра-
тегічного керуючого холдингу найбільше відповідає вимо-
гам реалізації експансіоністських стратегій [4], [5].

Для вибору тієї чи іншої моделі управління принципо-
вим є питання розміру державного пакета акцій. Держава
може виступати як мажоритарний власник (володіти 50%
+1 акцією), так і бути міноритарним власником. В останні
роки саме міноритарна участь держави в корпораціях на-
буває все більшого розвитку. У випадку, якщо держава вис-
тупає міноритарним власником, тільки застосування дру-
гої моделі може забезпечити ефективне управління держав-
ним корпоративним сектором.

У разі мажоритарної власності другим принциповим пи-
танням є визначення намірів виконавчої влади відносно реа-
лізації прав власності. Якщо державні органи беруть на себе
функції власника і менеджера одночасно, то вибір моделі
управління залежить від ступеня розмежування прав на уп-
равління діяльністю і управління пакетом акцій. У разі, якщо
держава вважає на доцільне не розділяти ці функції (наприк-
лад, у разі недостатньої розвиненості фондового ринку), зас-
тосування другої моделі не є обов'язковим. У цьому випадку
ефективне управління державним корпоративним сектором
може бути забезпечено і в рамках першої моделі.

У світі є достатньо прикладів управління державним
корпоративним сектором, які реалізують елементи двох
моделей одночасно. Однак, як свідчить аналіз світового дос-
віду, загальної тенденцією є поступовий перехід до другої
моделі із застосуванням централізованого механізму управ-
ління державним корпоративним сектором. Зокрема, дер-
жава може створювати державні холдингові компанії для
управління своїм пакетом акцій в значній кількості інших
компаній. Прикладом таких державних керуючих холдингів
є компанії IRI (Італія), OIAG (Австрія), SEPI (Іспанія) та ін.

Для системи управління державним корпоративним сек-
тором КНР також є характерним послідовний перехід від
першої до другої моделі (рис. 2). При цьому реалізується
підхід, що базується на створенні єдиного державного ке-
руючого холдингу.

У КНР єдиний державний керуючий холдинг SASAC
(Державна комісія по контролю і управлінню активами) був
створений у 2003 р. для реорганізації та консолідації управ-
ління галузей, де діяли державні підприємства. На початку
формування холдинг SASAC об'єднав майже 200 великих
державних корпорацій різних галузей. Слід зазначити, що
особливістю холдингу SASAC є те, що під його контроль не
підпадають державні корпорації фінансового сектору (бан-
ки, страхові компанії тощо) [12].

Головною метою створення холдингу стало бажання
уряду відмовитись від надмірної опіки державних
підприємств і перейти на сучасні методи управління ними з
урахуванням світових тенденцій і позитивного досвіду у цій
сфері. Головним завданням діяльності державного холдин-
гу стало забезпечення максимально ефективного управлін-
ня держсектором щодо реалізації встановлених урядом дов-
гострокових стратегій з урахуванням визначених державою
обмежень. Ще в кінці 2005 р. тодішній голова Наглядової
ради SASAC Ли Сяонань, враховуючи складність реформу-
вання державного сектору, визначив, що процес створення
сучасної системи управління державним корпоративним
сектором продовжиться до 2015—2020 рр. [7]. Протягом
цього періоду перед SASAC ставилося завдання, перш за все,
проаналізувати переваги і недоліки різних форм участі дер-
жави в акціонерному капіталі корпорацій і на основі такого
аналізу здійснити поступове скорочення державного сек-
тору шляхом підготовки до послідовної повної або частко-
вої приватизації державних підприємств.

В останні роки, у зв'язку з посиленням уваги керівниц-
тва КНР до реалізації експансіоністських стратегій держав-
них корпорацій, перед холдингом SASAC було поставлено
завдання сприяти створенню китайських ТНК, забезпечи-
ти їх лідерство у світових рейтингах 500 глобальних корпо-
рацій [11]. Для консолідації ресурсів в базових галузях пе-
редбачалося прискорити процес об'єднання державних
підприємств в 80—100 корпорацій-холдингів, з яких 30—50
мали забезпечити успішну конкуренцію з іноземними ТНК
на глобальних ринках [26].

Для вирішення цих завдань була удосконалена зако-
нодавча база, зокрема, зняті обмеження щодо злиття і
поглинання в базових галузях економіки та збільшення
частки приватного (вітчизняного та іноземного) капіта-
лу в корпораціях державного сектору, що мало привес-
ти до зростання обсягів приватних інвестицій у базові
галузі промисловості. Фактично це сприяло зменшенню
частки державної власності в акціонерному капіталі кор-
порацій.

Таблиця 1. Загальна характеристика державного корпоративного
сектору Китаю

Джерело: складено автором.

Основні структурні 

ознаки 
Характеристики ознак 

Структура власності За структурою власності до державного корпоративного сектору 

належать: 
- корпорації, в яких держава володіє 100 % акцій;  

- корпорації, в яких держава виступає мажоритарним власником 

(50 % +1 акція); 

- корпорації, в яких держава є міноритарним власником 

Галузева структура Більшість складають корпорації базових галузей: гірничодобувна 

промисловість, енергетика, нафтогазова і хімічна промисловість, 

транспорт, зв’язок, ВПК, металургія, машинобудування тощо 

Структура за 

масштабами 

Головним чином великі та середні корпорації 

Структура за сферою 

діяльності 

Нефінансові (виробничі) корпорації , фінансові корпорації (банки, 

страхові та ін. компанії) 
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Слід зазначити, що поставлені завдання послідовно ре-
алізуються холдингом SASAC на практиці. На початку сво-
го створення у 2003 р. SASAC об'єднував 196 великих дер-
жавних підприємств, які отримали назву центральних дер-
жавних підприємств (Central SOEs). Через 6 років їх чи-
сельність скоротилася до 138. В 2010 р. під управлінням
SASAC знаходилися 123 державних підприємств, а на те-
перішній час холдинг об'єднує 117 великих компаній, які
складають основу державного корпоративного сектору еко-
номіки КНР [28]. Таким чином, за 10 років частка держав-
ного корпоративного сектору, об'єднана холдингом SASAC,
скоротилася на 40 %.

Таке чисельне скорочення структури SASAС відбува-
лося головним чином за рахунок злиття компаній в більш
потужні корпорації. Наприклад, у 2004 р. на базі об'єднан-
ня трьох центральних державних авіакомпаній (Air China
Limited, China National Aviation Company, China Southwest
Airlines) був створений потужний Китайський національний
авіаційний холдинг Air China, акції якого були успішно за-
реєстровані на Гонконгській і Лондонській біржах. Форму-
вання потужної Китайської фармацевтичної групи
ChinaPharm у 2008 р. також є результатом поглинання ним
таких центральних держпідприємств, як біоінженерна ком-
панія CNBG та Шанхайський інститут фармпромисловості
SIPI [10]. Процес укрупнення державних корпорацій про-
довжується і сьогодні. Так, у 2014 р. з метою зниження ко-
мерційних збитків та оптимізації власної міжнародної ло-
гістики розглядається можливість об'єднання в єдиний хол-
динг двох центральних держпідприємств — морського кон-
тейнерного оператора COSCO і судноплавної компанії China
Shipping [6].

На сьогодні корпорації холдингу SASAC за різними
оцінками забезпечують від 30 до 50 % китайського ВВП.
Менше третини цих корпорацій залишається в повній дер-
жавній власності, в більшості інших компаній держава во-

лодіє контрольним пакетом акцій, при цьому поступово зро-
стає кількість корпорацій з міноритарною державною влас-
ністю (табл. 2).

Ще один із шляхів реформування структури холдингу
SASAC — це зменшення частки державної власності за ра-
хунок залучення приватних акціонерів. Прикладом може слу-
гувати перетворення держави в міноритарного власника фар-
мацевтичної групи ChinaPharm з результаті продажу у 2009
р. контрольного пакету акцій приватній комп'ютерній ком-
панії Legend Holdings Ltd. Головними галузями, що контро-
люються держхолдингом SASAC, є енергетика, нафтогазо-
ва, вугільна промисловості, такі галузі машинобудування, як
авіабудування, суднобудування, ракетно-космічне і оборон-
не машинобудування, транспорт, будівництво, телекомуні-
кації. В управлінні державними корпораціями холдинг SASAC
послідовно реалізує методи і підходи, що притаманні другій
моделі. Так, керуюча компанія SASAC бере на себе виконан-
ня функцій державного власника і менеджера одночасно. При
цьому, незважаючи на значні повноваження, надані холдин-
гу китайським урядом, поступово впроваджується принцип
організаційного розподілення функцій управління пакетом
акцій і управління поточною діяльністю державних корпо-
рацій. Головною функцією керуючої компанії SASAC є за-
безпечення стратегічного управління її дочірніми підприєм-
ствами — державними корпораціями в рамках реалізації кор-
поративної експансіоністської стратегії. Про ефективність
реалізації цього напряму свідчить поступове зростання чи-
сельності корпорацій холдингу у рейтингу глобальних кор-
порацій (табл. 3). Зростає присутність корпорацій SASAC на
глобальних ринках. У 2009 р. обсяг зарубіжних активів ста-
новив 19 % від загального обсягу активів центральних дер-
жпідприємств, а прибуток від реалізації досяг 37 % від за-
гального прибутку [29].

Резюмуючи вищенаведене, можна стверджувати, що сис-
тема управління державним корпоративним сектором Китаю

Рис. 1. Умови застосування різних моделей управління державним корпоративним сектором

Джерело: складено автором на основі аналізу [6], [23].
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згідно з МОДЕЛЛЮ ІІ 

МОДЕЛЬ І: управління державним 
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формується з урахуванням сучасних світових тенденцій, на-
ближаючись до методів корпоративного управління приват-
ними компаніями. Однак цей процес не позбавлений певних
недоліків. Головними проблемами, що виникли в ході реалі-
зації експансіоністської стратегії холдингу SASAC є такі:

1. На початковій стадії для прискорення зовнішньої еко-
номічної експансії уряд дозволив центральним державним
корпораціям робити зовнішні інвестиції від імені приватних
осіб (як правило, високих чиновників і менеджерів корпо-
рацій), які через відкриті за межами Китаю приватні ком-
панії здійснюють інвестиції за державні кошти. Протягом
часу цей вид діяльності перетворився у велику проблему,
пов'язану з ризиком відтоку державних активів і виникнен-
ням спірних питань прав власності.

2. Центральні державні підприємства, що входять до хол-
дингу SASAC, мають значні преференції, зокрема державні
субсидії, легкий доступ до дешевих кредитів від державних
банків, податкові та інші пільги (наприклад, безкоштовне ко-
ристування землею). Таке субсидіювання державних корпо-
рацій призводить до порушення міжнародної конкуренції. Ці
корпорації використовують своє монопольне становище на
внутрішньому ринку для поширення його на інші сфери діяль-
ності, що призводить до обмеження вільної конкуренції все-
редині країни. Крім того, система субсидій знижує ефек-
тивність державних корпорацій і сприяє розвитку корупції (на-
приклад, протягом 2001—2009 рр. загальний прибуток держав-
них корпорацій склав 920 млрд дол., а загальний обсяг суб-
сидій, наданих їм урядом, становив 1190 млрд дол.) [9].

3. У більшості підприємств холдингу SASAC сформова-
на так звана "гібридна" структура управління, в якій поєдну-
ються риси державних і приватних корпорацій. Тому поряд
з певними досягненнями залишаються невирішені пробле-
ми, зокрема:

— низький рівень прозорості фінансових операцій дер-
жавних корпорацій (зокрема, щодо перерозподілу активів
між материнською компанією і її дочірніми компаніями);

— високий рівень залежності не тільки керівництва хол-
дингу SASAC, але й менеджерів державних компаній від
урядових рішень (наприклад, у 2004 р. уряд за одну ніч, без
попередження, змінив голів правління таких великих дер-
жавних корпорацій, як China Telecom и China Unicom) [8];

— для більшості центральних державних корпорацій
керівна компанія SASAC встановлює обов'язкову закупів-
лю сировини, матеріалів та обладнання у компаній-парт-
нерів, чим порушується принцип другої моделі, щодо розд-
ілення функцій управління між керівною компанією і дер-
жавними корпораціями;

— наділення керуючої компанії SASAC значними повно-
важеннями призводить до неефективного розподілу диві-
дендів між корпораціями — нерідко вони направляються на
підтримку діяльності неприбуткових компаній, а не на роз-
виток та модернізацію успішно діючих корпорацій холдингу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зміцнення позицій китайських державних корпорацій
на глобальних ринках в значній мірі залежить від ефектив-

Джерело: складено автором на основі аналізу [6], [22], [33], [34], [36], [37].
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Рис. 2. Порівняння термінів впровадження другої моделі в управління державним сектором країн світу

Сфери діяльності 

Корпорації у складі 

холдингу SASAC 

кількість, 

од. 

частка

, % 

Енергетика 14 11,9 

Гірничодобувна промисловість (в т.ч. 

нафтогазова, вугільна)  

12 10,3 

Металургія 12 10,3 

Хімічна промисловість  4 3,5 

Авіаційне, ракетно-космічне і оборонне 

машинобудування 

8 6,8 

Автомобілебудування, суднобудування, 

залізничне машинобудування 

6 5,1 

Енергетичне і металургійне машинобудування 7 6,0 

Інші галузі машинобудування (в т.ч. 

електронне, будівельне, загальне) 

14 11,9 

Легка промисловість 7 6,0 

Будівництво 8 6,8 

Транспорт (в т.ч. авіаційний, морський) 9 7,7 

Телекомунікаційна галузь 6 5,1 

Сільське господарство, харчова промисловість 3 2,6 

Інші галузі (в т.ч. торгівля, туризм)  7 6,0 

ВСЬОГО 117 100 

Таблиця 2. Структура державного холдингу SASAC за
сферами діяльності

Джерело: складено автором на основі аналізу [28].
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ності системи управління державним корпоратив-
ним сектором. У КНР в останні роки відбувається
реформування системи управління державним
корпоративним сектором з урахуванням світових
тенденцій. Характерною рисою є послідовний пе-
рехід до моделі управління державною власністю
на основі створення єдиного державного керую-
чого холдингу (SASAC), який об'єднує 117 вели-
ких корпорацій в базових галузях економіки. Го-
ловними галузями, що контролюються держхол-
дингом SASAC, є енергетика, нафтогазова, вугіль-
на промисловості, такі галузі машинобудування,
як авіабудування, суднобудування, ракетно-кос-
мічне і оборонне машинобудування, транспорт,
будівництво, телекомунікації. Головною функцією
керуючої компанії SASAC є забезпечення страте-
гічного управління її дочірніми підприємствами —
державними корпораціями. Головним напрямом
виконання цієї функції є реалізація корпоративної експан-
сіоністської стратегії. Про ефективність реалізації цього
напряму свідчить поступове зростання чисельності корпо-
рацій холдингу в світових рейтингах глобальних корпорацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах здійснення ефективного банкі-

вського нагляду набуває значної актуальності, оскіль-
ки з урахуванням останніх тенденцій на вітчизняному
ринку все частіше банківські установи потрапляють до
складних кризових ситуацій. В глобальному масштабі
це може призвести до загальної кризи банківської
ліквідності, що, в свою чергу, не може бути допущено з
боку регулюючих органів нашої держави. Однак дослі-
дження сучасної практики регулювання неможливо без
аналізу основних еволюційних етапів його розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Праці вітчизняних та зарубіжних науковців в основ-

ному спрямовані на висвітлення теоретичних або прак-
тичних аспектів регулювання та нагляду та досить мало
уваги приділяється дослідженню закономірностей їх
розвитку. Окремі історичні аспекти висвітлені в працях
В.І. Грушко, О.С. Любуня, К.Є. Раєвського, І.О. Люто-
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РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ
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RETROSPECTIVE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BANKING SUPERVISION
IN UKRAINE

У сучасних умовах вітчизняна банківська система є однією з найдинамічніших сфер діяльності, а за-
безпечення стабільної банківської системи здійснюється шляхом банківського регулювання та нагляду
за комерційними банками. Проте залишається багато невирішених питань щодо реорганізації системи
регулювання та банківського нагляду в Україні. У статті автором проаналізовано становлення та розви-
ток банківського нагляду в Україні, розглянуто етапи формування банківського нагляду. Визначено су-
часну структуру банківського нагляду України та шляхи удосконалення існуючих організаційних засад
банківського нагляду.

In modern terms the domestic banking system is one of the fastest growing areas and ensure a stable banking
system is done by the banking regulation and supervision of commercial banks. However, there are still many
unresolved issues regarding the reorganization of the system of regulation and supervision in Ukraine. In this
paper, the author analyzes the formation and development of supervision in Ukraine, considered stages of the
supervisors. Definitely modern structure of banking supervision Ukraine and ways of improving existing
organizational principles of banking supervision.

Ключові слова: банківський нагляд, банківська діяльність, Національний банк України, система банківсь-
кого нагляду, структура банківського нагляду, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
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banking supervision, the Fund Deposit Guarantee.

го, О.П. Орлюка, В.І. Міщенка. Але, як правило, станов-
лення системи регулювання та нагляду розглядається в
міжнародному контексті. Тому, на нашу думку, дуже
важливим є проведення періодизації вітчизняної прак-
тики становлення банківського нагляду.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є висвітлення основних етапів

формування та розвитку банківського нагляду, сучас-
ний стан та перспективи подальшого вдосконалення
організаційної структури банківського нагляду в Ук-
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На даний час нестабільність економічної та політич-

ної ситуації гостро ставить питання стосовно забезпе-
чення стабільного розвитку банківської системи,
надійність якої визначається послідовністю і доцільні-
стю проведення ефективного банківського нагляду. На
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нашу думку, становлення банківського
нагляду в Україні на сьогодні пройшло
п'ять етапів.

Перший етап — формування переду-
мов створення системи банківського на-
гляду (1991—1994 рр.). З початку 1991
року банківська система бурхливо розви-
валася на базі залучення приватного ка-
піталу й утворення галузевих, міністерсь-
ких банків. Передумовами становлення і
розвитку банківської системи були: коло-
сальний розмір інфляції, низький рівень
банківського менеджменту, практично
безконтрольні процеси утворення та
діяльності банків, що, у свою чергу, при-
звело до необгpунтованого і некваліфіко-
ваного видавання кредитів, проведення
ризикованих операцій, використання бан-
ківської системи для відпливу капіталу за кордон. Тому
1992 р. у Національному банку України організовано Го-
ловне управління з контролю за банківською діяльністю
та розпочато роботу над створенням нормативної бази
для нагляду за комерційними банками. На початку 1994
року почали діяти відділи банківського нагляду в регіо-
нальних (обласних) управліннях Національного банку
України, що дало можливість наблизити службу нагля-
ду до його об'єктів — банківських установ [1, с. 45].

Одним з основних завдань для Національного бан-
ку України було формування дієвої служби банківсь-
кого нагляду. 12 липня 1994 року наказом Голови На-
ціонального банку України № 110 було затверджено
Положення про службу банківського нагляду Націо-
нального банку України, де функції, права, обов'язки
та завдання були доповнені з урахуванням набуття пев-
ного досвіду роботи, аналізу стану справ у банківській
системі та вимог часу щодо забезпечення її стабільності
[2].

Таким чином, протягом першого етапу становлення
системи банківського нагляду впроваджені зміни,
свідчили про усвідомлення ролі та значення необхід-
ності банківського нагляду в Україні, були направлені
на захист інтересів вкладників, кредиторів, та на подаль-
ше забезпечення їх довіри до банківської системи в ціло-
му.

Другий етап становлення системи банківського на-
гляду (1995—1999 рр.). 1995 року в НБУ створено Де-
партамент банківського нагляду, що складався з управ-
ління методології і координації банківського нагляду,
аналізу діяльності банків та контролю економічних нор-
мативів, реєстрації та ліцензування банків [3, с. 23]. Роз-
почалась розбудова інфраструктури банківського на-
гляду, яка мала забезпечити напрацювання методології,
нормативних актів, підготовку кадрів та збір інформації,
достатні для того, щоб забезпечити ефективну і своє-
часну систему нагляду. На початок періоду в банківській
системі України спостерігалися стабілізуючі процеси,
які були зумовлені переходом від гіперінфляції та ста-
білізації курсу валюти (впровадження в обіг гривні в
1996 р.)

Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності
банків було створено в НБУ 1996 року і затверджено
відповідне Положення, яким визначено її завдання, пра-
ва та регламент роботи. Також Національний банк роз-
почав реформування бухгалтерського обліку в
банківській системі України, унаслідок чого з 1 січня
1998 року банки почали подавати звіти згідно з Міжна-
родними стандартами бухгалтерського обліку і звітності
[4]. Це дозволяло вітчизняним банкам, зацікавленим у
співпраці із закордонними партнерами, мати зрозумілі
стандарти обліку і, відповідно, довіру, розуміння парт-
нерів.

Для вироблення методичних інструментів здійснен-
ня банківського нагляду 1997 року було створено Кон-
сультативну раду з питань нагляду і регулювання діяль-

ності банків на чолі з керівником служби банківського
нагляду Національного банку України. В складі — ди-
ректори департаментів, представники окремих облас-
них управлінь Національного банку України та постійні
радники з агенції міжнародного розвитку (США). На
своїх засіданнях Консультативна рада розглядала по-
точну діяльність комерційних банків, визначала пріори-
тетні напрями розвитку служби банківського нагляду,
обговорювала питання про створення єдиної інформа-
ційної системи управління банківським наглядом, техн-
ічного забезпечення служби банківського нагляду, по-
рядку формування і використання банками резерву для
відшкодування можливих втрат за позиками тощо.

Наприкінці 1997 року було визначено оптимальну
на той час структуру системи банківського нагляду (рис.
1).

Украй важливою для аналізу діяльності банків ста-
ла Інструкція про регулювання та аналіз діяльності ко-
мерційних банків, затверджена Постановою Правління
НБУ № 141 від 07.07.1998 р., якою було передбачено:

— раннє реагування та упереджувальні заходи;
— застосування штрафних санкцій за порушення

обов'язкових нормативів та заходів впливу — за пору-
шення оціночних показників;

— порядок проведення економічного аналіз діяль-
ності банків (у тому числі аналіз капіталу банку, якості
активів, надходжень, ліквідності, менеджменту).

Також у 1998 році в Україні створюється Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб — вкладників комер-
ційних банків України [7]. 20 травня 1999 року Верхов-
на Рада України ухвалила Закон "Про Національний
банк України", в якому виділено окремий розділ "Бан-
ківське регулювання і банківський нагляд", що стано-
вило новий етап у вдосконаленні банківського нагляду
в Україні. У статті 55 Закону "Про Національний банк
України" чітко визначено мету та сферу діяльності бан-
ківського нагляду: головна мета банківського регулю-
вання і нагляду — безпека та фінансова стабільність
банківської системи, захист інтересів вкладників і кре-
диторів [8]. Законом визначено, що Національний банк
здійснює функції банківського регулювання і нагляду
на індивідуальній та консолідованій основі за діяльні-
стю банків та банківських груп у межах та порядку, пе-
редбачених законодавством України. Також 1999 року
було створено Департамент пруденційного нагляду,
відбулися структурні зміни в підрозділах банківського
нагляду.

На нашу думку, ухвалення останніх законодавчих
актів, які стосувалися заходів впливу, виїзних інспекцій
та комплексних перевірок, були досить вчасними, ос-
кільки в даний період відбувалися масові порушення
банками вимог вітчизняного законодавства, що потре-
бувало негайного реагування з боку наглядових органів.

Третім етапом стало вдосконалення системи банкі-
вського нагляду (2000—2008 рр.) Наприкінці 2000 року
Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону
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Рис. 1. Структура системи банківського нагляду станом на 1997 рік

Джерело: [10, с. 22].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201482

"Про банки і банківську діяльність", який сприяв подаль-
шому розвитку нормативної бази, що регулює діяльність
банківської системи країни і зокрема банківського на-
гляду. Розпочата реструктуризація банківського нагля-
ду в Україні у 2000 році стала наступним кроком до ут-
вердження банківського нагляду як самостійної струк-
тури, що володіє достатніми ресурсами для здійснення
своїх функцій. У результаті реструктуризації безвиїз-
ний і виїзний нагляд значно наблизилися один до одно-
го, удосконалено принципи збору та оцінки фінансових
звітів і статистичної інформації, посилено спроможність
органів нагляду оцінювати наглядову інформацію за
допомогою виїзних перевірок та зовнішніх аудиторів.
Створено Генеральний департамент банківського нагля-
ду, до якого входили Департамент реєстрації та ліцен-
зування банків, Департамент інспектування та моніто-
рингу банків, Департамент реорганізації та ліквідації
банків [1, с. 45].

Дуже відповідальним для банківської системи
України був 2001 рік з погляду нормативного забезпе-
чення її діяльності відповідно до вимог нового Закону
"Про банки і банківську діяльність". Серед основних
нормативних документів, прийнятих Національним бан-
ком України, були:

— Інструкція про порядок регулювання діяльності
банків в Україні;

— Положення про порядок створення і державної
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень;

— Положення про порядок видачі банкам банківсь-
ких ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на вико-
нання окремих операцій;

— Положення про планування та порядок проведен-
ня інспекційних перевірок;

— Положення про застосування Національним бан-
ком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства тощо.

У 2002 році Постановою Правління Національного
банку України затверджено "Положення про порядок
визначення рейтингових оцінок за рейтинговою систе-
мою CAMELS". Рейтингова система CAMELS передба-
чала ретельний аналіз стану банку. Нагляд за діяльні-
стю банків, що грунтується на оцінках ризиків діяль-
ності банків за рейтинговою системою CAMELS, поля-
гає у визначенні загального стану банку на підставі єди-
них критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма
напрямами [11, с. 132].

Для організації ефективної роботи банківського
нагляду рішенням Правління Національного банку
України всі банки за розміром загальних активів було
поділено на чотири групи:

— найбільші банки;
— великі банки;
— середні банки;
— малі банки.
При цьому нагляд за діяльністю банків першої та

другої груп (найбільші і великі банки) покладено без-
посередньо на Департамент банківського регулювання
та нагляду Національного банку України, а третьої і
четвертої груп (середні та малі банки) — безпосеред-
ньо (оперативно) на територіальні управління Націо-
нального банку України і опосередковано (методоло-
гія, координація, загальний аналіз і застосування пре-
вентивних заходів впливу) — на Департамент банківсь-
кого регулювання та нагляду.

Рішення, що їх приймає Національний банк Украї-
ни за результатами банківського нагляду, затверджу-
ються відповідними постановами Правління Національ-
ного банку. Частину таких повноважень Правління На-
ціонального банку делегувало Комісії Національного
банку з питань нагляду і регулювання діяльності банків.
Для прийняття рішень щодо діяльності середніх і малих
банків відповідні комісії створено при територіальних
управліннях (ТУ) Національного банку. До їх складу

включено керівників відповідних структурних підроз-
ділів.

З метою подальшого вдосконалення методологіч-
ної бази банківського нагляду та досягнення повної
відповідності Базельським принципам ефективного
банківського нагляду Національний банк України роз-
робив інформаційно-аналітичну систему раннього ре-
агування на проблемні ситуації в банку, підготував нові
нормативні акти та вніс зміни до чинних із питань
здійснення нагляду на консолідованій основі, удоско-
налення розрахунку регулятивного капіталу, порядку
формування резервів на відшкодування можливих
втрат за активними операціями, управління ризиками
тощо.

У 2004 році Постановою Правління Національного
банку України схвалено:

— Методичні вказівки з інспектування банків "Сис-
тема оцінки ризиків". Ці Методичні вказівки визначили
методи, які Національний банк України використовує
для оцінки ризиків у банках;

— Методичні рекомендації щодо організації та фун-
кціонування системи ризик-менеджменту в банках Ук-
раїни. Мета цих рекомендацій — визначення НБУ того,
яким чином банки України мають підійти до організації
та функціонування системи управління ризиками (ри-
зик-менеджменту) для забезпечення їх комплексності
та надійності.

У 2005 році було реорганізовано структуру банкі-
вського нагляду, до складу якої увійшли: Департамент
банківського регулювання і нагляду, Департамент ме-
тодології банківського регулювання і нагляду, Депар-
тамент реєстрації та ліцензування, Департамент запоб-
ігання використанню банківської системи для легалі-
зації кримінальних доходів та фінансування тероризму
[4, с. 23].

У 2006 році створено Дирекцію з банківського регу-
лювання та нагляду, до якої ввійшли: Департамент бан-
ківського регулювання та нагляду, Департамент мето-
дології банківського регулювання та нагляду, Департа-
мент реєстрації та ліцензування банків, Департамент
припинення діяльності банків, Департамент з питань
запобігання використанню банківської системи для ле-
галізації кримінальних доходів та фінансування теро-
ризму.

У 2008 році реформовано структуру банківського
нагляду Національного банку України. Зокрема Де-
партамент банківського регулювання та нагляду под-
ілено на два департаменти: Департамент інспектуван-
ня банків та Департамент безвиїзного банківського
нагляду; регіональні відділи банківського нагляду пе-
репідпорядковано від територіальних управлінь до
Дирекції з банківського регулювання та нагляду цен-
трального апарату Національного банку України [1,
с. 45]. Структура банківського нагляду була представ-
лена так: до складу Дирекції з банківського регулю-
вання та нагляду входять департаменти інспектуван-
ня банків, безвиїзного банківського нагляду, норма-
тивно-методологічного забезпечення банківського
регулювання та нагляду, реорганізації та припинен-
ня діяльності банків, а також управління юридичного
забезпечення банківського нагляду та відділ контро-
лю якості нагляду. Це дало змогу сконцентрувати в
одній Дирекції всі необхідні департаменти з метою
централізації функцій регулювання та нагляду, а та-
кож уникнення дублювання повноважень. Також у ці
роки переоцінюють підходи до банківського нагляду
та вперше замислюються над створенням єдиного ме-
гарегулятора.

Четвертий етап — особливості здійснення банківсь-
кого нагляду за кризових умов (2009—2010 рр.). 2010 р.
— сформовано нову структуру Служби банківського
нагляду в системі Національного банку України. Ство-
рено Департамент кризового менеджменту та контро-
лю операцій на відкритому ринку, а також визначено



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

83www.economy.in.ua

пруденційні інструменти банківського регулювання та
нагляду в період фінансової кризи. Дії та завдання яко-
го були направлені на вирішення основних питань на-
гляду за банківською діяльностю. В цей період були ви-
явлені сфери підвищених ризиків, пов'язані із недостат-
ньою капіталізацією, нестійкою ресурсною базою, не-
якісним кредитним портфелем банків, частина яких по-
вністю втратила платоспроможність. Уроки кризи про-
демонстрували необхідність подальшої трансформації
підходів банківського нагляду.

П'ятий етап — функціонування системи банківсько-
го нагляду в посткризовий період (2011 р. і до нині).
Згідно Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012р. № 4452-VI, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб починаючи з
22.09.2012 р. здійснює не лише регулятивну, але й на-
глядову діяльність за комерційними банками разом із
Національним банком України. Зокрема Фонд здійснює
виведення неплатоспроможних банків із ринку і ліквіда-
цію банків [9].

Однак процедури тимчасової адміністрації, реор-
ганізації і ліквідації банків, на наш погляд, потребу-
ють удосконалення. У реалізації цих процедур має
бути активніше задіяний орган, який щодня здійснює
нагляд за банківськими установами, контролює їх
звітність, здійснює інспекційні перевірки, точно знає
ситуацію в конкретній банківській установі. Саме та-
ким органом для банківської системи України є НБУ.
Фонду, який не відстежував зміни у діяльності про-
блемних банківських установ, і отримав їх на стадії
"скрутного становища" уже неплатоспроможними,
надзвичайно складно впроваджувати адекватні захо-
ди з порятунку цих банків або для виконання їхніх
зобов'язань.

Досвід фінансової кризи свідчить про те, що найбо-
лючішою проблемою навіть для дуже потужного Націо-
нального банку із великим фінансуванням, високими
зарплатами, безумовно, висококваліфікованими фахі-
вцями, була робота тимчасових адміністрацій у проблем-
них банках та їх ліквідація у випадку неплатоспромож-
ності. В інструментарії НБУ є й такий важіль, як мож-
ливість надання кредитів проблемним установам, про-
ведення заходів з їх санації (система заходів, які
здійснюються, аби запобігти банкрутству, або щоб
фінансово оздоровити банки за допомогою держави).
В контексті розширення повноважень Фонду гаранту-
вання вкладів важливо, щоб він залишався незалежною
структурою, яка б прагнула мінімізувати витрати на
ліквідацію банків і повністю виплачувати вкладникам
депозити.

Організаційна структура банківського нагляду в
Україні, на сучасному етапі, скоординована за верти-
каллю [5, с. 12]. Вона представлена підрозділами цент-
рального апарату, територіальних управлінь Національ-
ного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(рис. 2).

Сучасна структура банківського нагляду в Україні
передбачає вирішення таких завдань, як визначення
стратегії і пріоритетних напрямів розвитку нагляду,
розроблення методологічної і нормативної бази банкі-
вського на-гляду, забезпечення безперервного проце-
су нагляду, починаючи з реєстрації та ліцензування
банків, проведення оперативного моніторингу, інспек-
тування, прийняття адекватних заходів щодо стабілі-
зації діяльності банків, робота з проблемними банками
і прийняття рішень про їх подальшу діяльність, а також
ліквідація банків.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин
у суспільстві значно зросла питома вага негативних оц-
інок діяльності як окремих банківських інститутів, так і
банківської спільноти загалом, їхньої ролі у протидії
кризовим явищам, використання коштів платників по-
датків для порятунку збанкрутілих фінансових установ.
Ось чому дедалі частіше лунають заклики як щодо час-

ткових, так і глобальних змін у практиці банківського
нагляду, націоналізації банківських установ, перегляду
систем організації стимулювання топ-менеджерів банків
тощо. З початку становлення вітчизняної системи бан-
ківського нагляду НБУ була видана значна кількість
документів, направлених на підтримку стабільності бан-
ківської системи. Найбільш значимі документи були
прийняті після 2000 року, коли вітчизняна банківська
система вийшла на шлях стабільного розвитку. В останні
роки НБУ ввів у дію постанови, які були направлені на
підтримку ліквідності банківських установ в умовах не-
стабільного ринку.

Однак у світлі останніх подій вони не мали достат-
ньо дієвого ефекту.

ВИСНОВКИ
З усього вищезазначеного, слід відмітити, що не-

обхідність реформування наглядових функцій держав-
них і саморегульованих структур у фінансово-кредитній
сфері з метою запобігання поширенню кризових явищ
у майбутньому є незаперечною. Однак на сьогодні
відсутні єдині рецепти такого реформування, а пропо-
зиції, що їх висловлюють міжнародні економічні і фінан-
сові організації, уряди окремих країн, економічні союзи,
конкретні фінансові інститути і знані експерти, часом
діаметрально протилежні.

На сучасному етапі проблема створення ефектив-
ної системи банківського нагляду має для України
особливе значення зважаючи на такі фактори: нестаб-
ільний характер економіки; незавершеність процесу
ринкової трансформації банківського сектору; недо-
статній досвід діяльності банків в умовах ринкової еко-
номіки; ризикована практика банківської діяльності;
недостатній рівень банківського капіталу та резервів
на покриття ризиків з огляду на потреби економіки та
якість активів банків; неадекватність системи внутрі-
шнього контролю та аудиту в банках; стан банківської
системи.

Наглядові органи повинні направити зусилля на за-
безпечення банківської системи дієвим методичним
інструментарієм банківського нагляду, а також і надалі
удосконалювати вітчизняну систему банківського на-
гляду з урахуванням міжнародних стандартів та вимог
Базельського комітету.

Украй потрібною для України є розбудова систе-
ми якісного банківського нагляду. Узагальнення
загальносвітових тенденцій розвитку банківського на-
гляду з функціональної, інституційної та методологі-
чної точок зору дає змогу комплексно розглянути
можливості їх розповсюдження та впровадження у
національну практику банківського нагляду та регулю-
вання. З позиції функціонального навантаження бан-
ківського нагляду у світовій практиці набуває поши-
рення концепція макропруденційного нагляду, ключо-
вою відмінністю якої є зміщення цільової спрямова-
ності нагляду з індивідуальних до системних ризиків
фінансового ринку в цілому, що є актуальним в умо-
вах посилення взаємозв'язків між учасниками як внут-
рішнього, так і зовнішнього фінансового ринку в Ук-
раїні. Впровадження подібної концепції потребує у
свою чергу організаційних змін, перш за все налагод-
ження ефективного комунікаційного та інформаційно-
го зв'язків між існуючими державними органами на-
гляду за фінансовим ринком в Україні. Національно-
му банку України доцільно створити структурний
підрозділ, який здійснюватиме макропруденційне ре-
гулювання та нагляд, а також відповідатиме за моні-
торинг і забезпечення фінансової стабільності. Таким
підрозділом повинен бути департамент фінансової ста-
більності, підпорядкований безпосередньо Голові На-
ціонального банку. Це забезпечить операційну неза-
лежність підрозділу, його спроможність ефективно
здійснювати моніторинг, підтримку фінансової стаб-
ільності та макропруденційний нагляд.
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Рис. 2. Організаційна структура банківського нагляду в Україні

Побудовано за даними [6; 7].
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ВСТУП
Україна майже вичерпала потенціал розвитку дію-

чої експортної моделі та вимагає формування нової
концепції такої моделі. Наразі збереження існуючого
стану економіки загрожує економічній безпеці країні,
що може спричинити її стагнацію, обмеження можли-
востей адаптації країни до вимог європейського та світо-
вого ринків. Сьогодні допустити цього неможна, хоча б
у світлі того, що наша країна підписала Угоду про асо-
ціацію з ЄС та взяла чіткий курс на повноцінну євроін-
теграцію. А це вимагає принципової та структурної пе-
ребудови економіки, а також збільшення масштабів її
інвестування. Останнє, як відомо, набуває все більшого
значення внаслідок значного дефіциту національних
інвестиційних ресурсів. А це породжує все більшу не-
обхідність залучення іноземного капіталу, у більшості
випадках, саме прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

Зазначимо, що сучасний етап розвитку світового
фінансового ринку характеризується специфічними
якісними ознаками — стрімким розвитком міжнародно-
го ринку капіталів та посиленням ролі ПІІ. Підтверд-
женням цієї тези є доповідь ЮНКТАД про світові інве-
стиції 1997 року, де роль транснаціональних корпорацій
(ТНК) — основних суб'єктів здійснення закордонної
інвестиційної діяльності — та ПІІ як головних компо-
нентів глобалізації визначається наступним чином: "у
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результаті підвищення рівня лібералізації інвестиційної
політики та технологічних досягнень, ПІІ ТНК відігра-
ють все більшу роль в об'єднанні багатьох національ-
них економік і створенні інтегрованої інтернаціональ-
ної виробничої системи — виробничого ядра глобалі-
зованої світової економіки" [13, p. xxv].

Значні зміни у направленні впливу діяльності ТНК
вийшли далеко за межі окремих галузевих ринків. Сьо-
годні сфера їх впливу, окрім традиційної економічної,
суттєво поширилася на політичні, соціальні, культурні
та екологічні аспекти національного та міжнародного
рівня. У зв'язку з цим закономірно виникає питання
взаємозв'язку і взаємовпливу надходження ПІІ та еко-
номічних інтересів національних економік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Фундаментальним проблемам розвитку та активі-

зації міжнародного прямого іноземного інвестування
присвячені праці багатьох авторитетних зарубіжних
економістів, а також вітчизняних науковців. Так, питан-
ня сутності, масштабів та ефективності розвитку міжна-
родної інвестиційної діяльності заклали у своїх працях
С. Хаймер, Ч. Кіндлебергер, Р. Кейвс, П. Бакклі, М. Кас-
сон, Дж. Даннінг, К. Іверсен, А. Ругман, Х. Грем, Д. Кад-
дінгтон, Р. Манделл, Т. Озава та ін. Серед фундамен-
тальних праць вітчизняних науковців вказаній проблемі
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присвячені роботи О. Білоруса, В. Білошапки, В. Будкі-
на, Б. Губського, М. Дудченка, Ю. Макогона, А. Мокія,
О. Рогача, В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шниркова та ін.

Основам економічної безпеки України та аспектам
забезпечення її належного рівня в державі присвячена
численна кількість наукових публікацій, серед авторів
яких виділимо Н. Дацій, Я. Жаліла, В. Кириленка, Є. Лип-
ницьку, О. Малютіна, А. Сухорукова, В. Шевчука та ін.

Попри значну кількість наукових публікацій у сфері
економічної безпеки та міжнародної інвестиційної
діяльності, сьогодні залишається низка невирішених
питань. У науковій літературі не знайшли достатнього
обгрунтування і належного аналізу питання визначен-
ня впливу ПІІ на національні економічні інтереси дер-
жави, а також складові економічної безпеки держави.
Недостатньо вивчено економічні важелі впливу держа-
ви на ефективне використання інвестиційного потен-
ціалу ТНК в економіці країни-реципієнта.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Як свідчить світова практика, ТНК є довгостроко-

вими інвесторами, які інвестуючи в економіку певної
країни ставлять за мету здобути новий ринок для своєї
продукції, отримати доступ до ресурсів, досягти більшої
ефективності виробництва. І сьогодні постало завдан-
ня визначити вплив ПІІ на національні економічні інте-
реси, проаналізувати сильні сторони та можливі загро-
зи залучення та розміщення ПІІ ТНК, виявити зв'язок
між ПІІ та складовими економічної безпеки держави, а
також на прикладі України запропонувати шляхи
підтримання належного рівня економічної безпеки та
захисту національних економічних інтересів України у
спосіб надходження ПІІ.

РЕЗУЛЬТАТИ
Питання економічної безпеки в умовах подальшої

глобалізації набуває актуальності та статусу найвищо-
го пріоритету в державній політиці. Теоретико-методо-
логічні засади економічної безпеки забезпечують фор-
мування відповідної політики на рівні держави, регіону
чи окремих суб'єктів господарювання нижчих організа-
ційних рівнів. В умовах глобалізації світової економіки,
забезпечення належного рівня економічної безпеки
України стає все більш нагальною проблемою, оскільки
є невід'ємною складовою системи національної безпе-
ки та її фундаментом. У 1991 р. при Президенті України
було створено Раду національної безпеки України, го-
ловним завданням якої стало забезпечення реалізації
єдиної державної політики у сфері національної безпе-
ки [12]. У статті 3 Конституції України зазначено, що
"людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визначаються в Україні найвищою
соціальною цінністю" [1], а стаття 17 підкреслює, що "за-
хист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки
є найважливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу" [1].

Відповідно до "Методичних рекомендацій щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України" економіч-
на безпека є станом національної економіки, який дає
змогу зберігати стійкий до внутрішніх та зовнішніх за-
гроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у
світовому економічному середовищі і характеризує
здатність національної економіки до сталого та збалан-
сованого зростання [4].

Однією з основних складових економічної безпеки
є здатність до саморозвитку та прогресу, тобто спро-
можності самостійно реалізовувати та захищати націо-
нальні економічні інтереси, здійснювати постійну мо-
дернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та
інноваційну політику, розвивати інтелектуальний та
трудовий потенціал країни [11, c. 378]. Зазначимо, що
національні інтереси, відповідно до Закону України
"Про основи національної безпеки України" від 19 квітня

2014 р. — це життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні та духовні цінності Українського народу як носія
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визна-
чальні потреби суспільства і держави, реалізація яких
гарантує державний суверенітет України та її прогре-
сивний розвиток [2].

Загрозами економічній безпеці України слід вважати
фактори, що безпосередньо чи в перспективі унеможлив-
люють або ускладнюють реалізацію національних еконо-
мічних інтересів, створюючи перешкоди на шляху нормаль-
ного розвитку економіки і небезпеку незалежному дер-
жавному існуванню та добробуту народу [5, с. 77].

Загальноприйнятою є фраза, що ПІІ є національним
благом, проте іноді вони можуть обернутися для еко-
номіки держави стратегічними втратами — від окремих
технологій та виробництв до цілих галузей і майбутніх
перспектив розвитку [10, c. 31]. Відповідно до зазначе-
ного у науковому колі існують думки та доведені фак-
ти, що однією з загроз економічній безпеці у світлі еко-
номічного розвитку держави виступає масштабне недо-
статньо регульоване залучення зовнішніх капіталів на
внутрішній ринок і порушення інтересів національних
інвесторів. Так, ПІІ не повинні надходити з сумнівних
джерел або шляхом легалізації сумнівно отриманих до-
ходів, оскільки це суперечить кардинальним принципам
реалізації національної безпеки країни. Остання ж за-
лежить від цілеспрямованої державної політики у сфері
захисту її національних інтересів відповідно до прий-
нятих стратегій, доктрин, концепцій і програм у по-
літичній, економічній, соціальній та інших сферах.

Огляд закономірностей міжнародного руху капіта-
лу дозволив підтвердити, що на рівні взаємодії націо-
нального господарства зі світовим, ПІІ стали засобом
вбудовування національної економіки у світове госпо-
дарство на засадах використання власних національних
економічних переваг країни-донора [8, c. 12]. Інвести-
ційний процес став інтернаціональним — економіки ок-
ремих країн, інтегруючи ПІІ, інтегрують відповідні еко-
номічні відносини, притаманні іноземному капіталу;
компанії-інвестори намагаються вкладати кошти до
країн з великим і швидко зростаючим внутрішнім рин-
ком, тому що великий розмір ринку сприяє збільшенню
попиту на продукцію та послуги, що пропонують іно-
земні інвестори.

Є декілька припущень щодо експансії іноземного
капіталу у майбутньому. З однієї сторони, ТНК через
вливання ПІІ стануть визначати направлення національ-
ної економічної політики. З іншої — не дивлячись на
зростання та масштаби впливу ТНК, національні уряди
зможуть зберегти пріоритет у прийнятті рішень щодо
питань державної економічної політики. Наявність двох
протилежно діаметральних точок зору на питання сту-
пеню та масштабу впливу надходження ПІІ на націо-
нальну економічну політику держави говорить про
відсутність єдиної та чіткої відповіді.

Реалії виглядають такими, що своїми діями на міжна-
родній арені ТНК все більше ставлять під загрозу націо-
нальний економічний суверенітет і здійснюють на держа-
ву (у більшості випадках — країни, що розвиваються та
країни з транзитивною економікою) суттєвий вплив, аби
гарантувати рівні умови для власного бізнесу. Це не може
не наштовхнути на думку міжнародну спільноту до не-
обхідності регулювання діяльність ТНК. Останнім, як
відомо, до вподоби працювати в умовах, коли їхня
діяльність нічим не обмежується, а національні уряди
воліють дистанціюватися від цієї складної економічної
та політичної проблеми, в результаті блокуючи власні
можливості по регулюванню діяльності ТНК.

Найбільша небезпека полягає в тому, що надход-
ження ПІІ через структури ТНК є дещо небезпечним,
адже останні мають наднаціональний характер і приво-
дять до формування наддержавних зв'язків. Це дає їм
можливість вести справи безпосередньо з першими осо-
бами держав і здійснювати тиск на уряд приймаючої
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країни. До того ж, ТНК здатні лобіювати прийняття
певних законів на свою користь у приймаючій країні.

Сьогодні економічні та безпекові інтереси держави
вступають у протиборство з інтересами ТНК (це безу-
мовно не відноситься до країн-базування ТНК). Мож-
на дати однозначну відповідь на питання, яка з сил є
більш впливовою: на сьогоднішній момент — це ТНК,
що заміщають політичну еліту елітою фінансовою (або,
у більш широкому сенсі, економічною). Серед переваг
ТНК, що дозволяють їм проводити політичні рішення
за рядом питань, можна віднести глобальний підхід
до розвитку, функціонування стратегічних альянсів і
об'єднань, що колективно вирішують загальні питання.
Національні уряди порівняно з ТНК стають менш силь-
ними в політичному плані і для того, аби інтересів країн
дотримувалися, необхідним є вироблення нових підходів
до вирішення національних проблем: зокрема, це поля-
гає у посиленні наднаціональних структур, у т.ч. різних
регіональних групувань, що створюються за принципом
спільності економічних інтересів.

Дещо розібравшись зі співвідношенням економічних
інтересів ТНК та національних урядів, спробуємо про-
аналізувати вплив, який можуть здійснювати самі по-
токи ПІІ на систему економічної безпеки країни-реци-
пієнта. У більшості випадках, уряди країн враховують
їх (ПІІ) вплив на внутрішнє виробництво, торгівлю, пла-
тіжний баланс та зайнятість. Ми ж будемо намагатися
показати сильні сторони та можливі загрози національ-
ним економічним інтересам країни крізь призму окре-
мих складових економічної безпеки, де відображають-
ся вищевказані показники (табл. 1).

З таблиці видно, що потоки ПІІ, крім позитивних
рис, можуть нести певні загрози вітчизняній економіці,
які загалом впливають на економічну безпеку і безпо-
середньо на національні економічні інтереси. Так постає
питання захисту національних економічних інтересів, а
також гарантування економічної безпеки держави.
Відповідним є формування та реалізації певних важелів
впливу на діяльність ТНК.

Попри усе необхідно знайти та втілити у реальність
можливість контролю за транснаціоналізацією економіки.
Для цього необхідна, по-перше, наднаціональна організа-
ція з самостійними повноваженнями і, по-друге, визнання
того, що в нових умовах національна безпека базується не
на воєнній могутності або концепції самозабезпечення, а
на значному залученні в глобальну економіку, на відкри-
тості національної економічної системи, на приналежності
до регіональних інтеграційних об'єднань. Іншими словами,
національні уряди, якщо дійсно переймаються за економі-
чну безпеку держави в умовах інтернаціоналізації економ-
іки, мають вдаватися до відслідковування роботи ТНК у
частині переливів капіталу, особливо ПІІ.

Не можна не згадати певні напрацювання по дано-
му питанню. Так, у 1982 р. було прийнято Кодекс пове-
дінки ТНК (документ ООН Е/С.10/1982/6) в якому було
визначено поняття "транснаціональних корпорацій" та
принципи їх діяльності. Зокрема ТНК повинні поважа-
ти національний суверенітет, дотримуватись внутрішніх
законів, правил та адміністративної практики. Їм реко-
мендується здійснювати свою діяльність відповідно до
цілей і пріоритетів, визначених урядами приймаючих
країн [7, c. 12]. На додаток, 6 березня 1998 р. Україна
разом з Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркмен-
істаном, Вірменією, Грузією, Азербайджаном, Казах-
станом, Киргизією та Узбекистаном підписала Конвен-
цію про ТНК, яка була ратифікована 13 липня 1999 р. У
Законі України "Про ратифікацію Конвенції про транс-
національні корпорації" зазначено, що "ТНК на тери-
торії України та за її межами у разі, коли їх створення
може призвести до монополізації товарних ринків в
Україні, впливає чи може вплинути на економічну кон-
куренцію на її території, створюються за згодою Анти-
монопольного комітету України у порядку, передбаче-
ному законодавством України про захист економічної

конкуренції" [3].
Проте наведені вище законодавчі документи відно-

сяться до класу "м'якого права", а правила носять реко-
мендаційний характер. Відповідно, ТНК можуть ігнору-
вати ці правила. Це спричинено тим, що країни-базуван-
ня під тиском власних ТНК відстоюють ідею усунення
бар'єрів для вільного переміщення ПІІ. Тому у багатьох
документах підтримується "позитивний внесок ТНК в
економічний і соціальний прогрес і мінімізація труднощів,
пов'язаних з деякими операціями ТНК" [6, c. 75].

Сьогодні, коли постало питання збільшення обсягів
ПІІ та прискорення темпів їх надходження, нашій державі
варто винести певний урок з вищезазначеного і сформу-
вати належну інвестиційну стратегію, яка б була спрямо-
вана на забезпечення економічної безпеки держави.

Цілісна система захисту національних економічних
інтересів передбачає створення відповідної нормативної
бази, їх постійного моніторингу та моделювання. Роль
держави у захисті національних інтересів і регулюванні
транснаціоналізації повинна починатися із розробки і
оприлюднення чітких і прозорих умов діяльності корпо-
рацій на території України, спираючись на світову прак-
тику нормативно-правової регламентації їх діяльності і
системи формування економічної безпеки [9, c. 47].

По-перше, Україні необхідно розробити і прийняти
Закон про регулювання ПІІ. У ньому необхідно визна-
чити порядок і обсяг інформації про діяльність, яку по-
винні надавати ТНК органам влади. Крім того, Закон
повинен визначати стратегічні галузі економіки, в яких
діють обмежувальні заходи щодо діяльності іноземних
інвесторів. Також необхідно розробити систему заохо-
чувальних заходів для залучення ПІІ у відсталі галузі
економіки. Доцільно було б створити окремий держав-
ний Комітет по іноземних інвестиціях, який не тільки б
здійснював інформаційно-аналітичний моніторинг, але
й розробляв заходи національної економічної безпеки
в умовах реалізації ПІІ.

Базуючись на теоретичних засадах економічної без-
пеки міжнародної міграції капіталу, в Україні доціль-
ним є сформувати спеціалізовану систему залучення
ПІІ, виходячи з таких стратегічних інтересів:

— нарощування потоків капіталів і посилення інно-
ваційності ПІІ, що сприяють підвищенню конкуренто-
спроможності і наростанню масштабів інноваційного
виробництва;

— підвищення рівня інвестиційної безпеки та інвести-
ційного клімату шляхом попередження ажіотажної екс-
пансії міжнародного капіталу, зниження залежності на-
ціональної економіки від нерегульованого припливу ПІІ;

— реалізація перспективних напрямків залучення
ПІІ, домагаючись досягнення збалансованості між мас-
штабами капіталів, що залучаються та наявними фак-
торами виробництва, насамперед у високотехнологіч-
них секторах економіки, дотримуючись Стратегії роз-
витку України у період до 2020 р.

— стимулювання ввезення капіталів на основі реа-
лізації державної політики пільгових податкових і мит-
них режимів у ВЕЗ, технологічних та індустріальних
парках, у т.ч. шляхом обмеження дії ПДВ та інших кор-
поративних податків, зберігаючи тільки місцеві со-
ціальні податки та інфраструктурні податки (на термін
до 5 років), які необхідні для забезпечення інфраструк-
турного розвитку територій [8, c. 15];

— з метою підвищення економічної безпеки інвес-
тування філій ТНК в Україні, варто проводити держав-
ну політику — в обмін на надання певних пільг, дешевих
ресурсів і робочої сили цим ТНК — просування та інве-
стування у підрозділи вітчизняних компаній для розмі-
щення в регіонах базових ТНК, у т.ч. на основі інтер-
націоналізації корпоративних технологі;

— розробка системи моніторингу діяльності ТНК в
українській економіці;

— побудова економічних відносин з іншими країна-
ми на засадах рівноправності та взаємовигідності.
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ВИСНОВКИ
У найближчі десятиліття саме боротьба за "еконо-

мічну" владу між національними урядами та ТНК, го-
ловним інструментом яких виступають ПІІ, може стати
визначальним фактором розвитку глобальних процесів
у світовій економіці. Це створює передумови для дивер-
сифікації української економіки на основі формування
економічно безпечної стратегії залучення інноваційних
ПІІ та розміщення ТНК.

Україні необхідно розробити концептуальні осно-
ви, базуючись на міжнародному досвіді (особливо
європейському) економічної безпеки за участю ПІІ,
обгрунтувавши економічні механізми і системоутво-
рюючі інститути підвищення безпеки з урахуванням
впливу глобальних чинників транснаціоналізації ви-
робництва та міжнародної міграції капіталу. Підпи-
сання Україною угоди про асоціацію з ЄС наближає
нашу державу до європейського рівня економічної
безпеки.

Створення потужної системи безпечності ПІІ дасть
можливість уникнути певних негативних наслідків
відкритості національної економіки, забезпечити її кон-
курентоспроможність, захистити вітчизняного товаро-
виробника та ефективно взаємодіяти з міжнародними
фінансовими та економічними структурами, якими сьо-
годні є ТНК.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на нестабільну світову фінансово-еконо-

мічну ситуацію, аграрний сектор економіки України демон-
струє стабільні тенденції зростання (індекс обсягу сільсько-
господарського виробництва у січні — червні 2013 р. по-
рівняно з відповідним періодом 2012 р. зріс на 15,4%). Про-
дукція сільського господарства є ресурсною складовою ви-
робництва у різних галузях національного господарства, а
у харчовій промисловості — її основою. Від ступеня наси-
чення ринку продовольчими товарами сільськогосподарсь-
кої переробки, їхньої якості та ціни(доступності) залежить
забезпечення населення продуктами харчування, що в свою
чергу є однією з основних задач виробництва [1], Вагому
частку на ринку сільськогосподарської продукції займає і
продукція безпечного сектору національного аграрного гос-
подарства.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Причина прояву підвищеної публікаційної активності в

цьому напрямі полягає в тому, що нові економічні умови,
геополітична динаміка початку XXI ст. вимагають принци-
пово інших підходів вирішення проблеми забезпечення про-
довольчої безпеки. Теоретичне обгрунтування та практич-
на реалізація політики продовольчої безпеки не можуть
розглядатись у відриві від загальної концепції національ-
ної, в цілому, та економічної, в першу чергу, безпеки, яка
повинна визначати реальні механізми попередження екст-
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ремальних ситуацій будь-якого походження і мінімізації їх
можливих наслідків для населення України за різними сце-
наріями та прогнозами розвитку подій, що можуть викли-
кати загрози для продовольчої безпеки. Розв'язанню про-
блеми повинно сприяти всебічне опрацювання історичного
та сучасного іноземного досвіду вирішення питань продо-
вольчої безпеки в надзвичайних ситуаціях незалежно від
джерела їх виникнення (економічні депресії, стихійні лиха,
катастрофи природного чи техногенного походження, війни
різних видів та масштабів тощо), бо саме такі умови спону-
кають людство знаходити неординарні рішення та перевіря-
ти практично їх дієвість. Питанням регулювання і забезпе-
чення продовольчої безпеки приділяли увагу українські та
зарубіжні учені. Серед українських авторів слід виділити
Ю. Білика, П. Борщевського, Л. Дейнеко, О. Кочеткова, І. Лу-
кінова, Р. Маркова, Г. Мостового, П. Саблука, В. Трегобчу-
ка, В. Юрчишина, Вороніна В., Дегтяр А., Гунського Б. та ін.
Вагомий внесок у їх розвиток зробили також німецький вче-
ний Рудольф Штейнер, французький Л. Буше, українські
вчені І. Овсінський, А. Подолінський [3].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних за-

сад безпечного землеробства в національному та глобаль-
ному масштабах, а також надання практичних рекомендацій
щодо його розвитку. Визначення концептуальних позитив-
них сторін переходу до безпечного типу агро-виробництва
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та встановлення бенефіціарів такого переходу. Досягнення
поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступ-
них завдань:

— проаналізувати визначення сутності безпечного зем-
леробства;

— обгрунтувати необхідність розвитку даної системи
землеробства для інтеграції України в європейську та світо-
ву спільноту;

— окреслити особливості правового та економічного
поля міжнародних інституцій щодо регіональної та глобаль-
ної продовольчої безпеки;

— встановити бенефіціарів переходу до безпечного типу
агро-виробництва;

— виявити основні проблеми безпеки харчових про-
дуктів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема продовольчої безпеки поки що не має дос-

татньо повного, усталеного понятійного апарату. У наявній
літературі досвід окремих країн висвітлений нерівномірно і
за різними аспектами продовольчої безпеки. Це, зокрема,
може пояснюватись різними економічними, історичними,
політичними умовами, в яких перебували чи знаходяться ок-
ремі країни. Порівняння цього досвіду за єдиною схемою
навряд чи можливе і навіть може бути не зовсім коректним.
Проведений нами огляд доступних літературних джерел,
зібрані документи та факти покищо не можуть претендува-
ти на достатню повноту і є лише першою спробою відбору,
аналізу та узагальнення наявної інформації з метою спри-
яння подальшим системним економічним та правовим дос-
лідженням проблеми продовольчої безпеки взагалі і окре-
мих її складових, і зокрема вирішення питання про забез-
печення населення безпечним продовольством та предме-
тами першої необхідності.

Нормативно-правова та економічна проблема полягає
в оптимальній організації розподілу продовольства серед
різних груп населення країни з урахуванням стану економ-
іки, демографічної ситуації, адміністративно-територіаль-
ного устрою тощо. Зазначимо, що розв'язання цієї пробле-
ми значно ускладнюється в умовах, коли відсутні або при-
гнічені можливості міжнародної торгівлі, особливо в разі
економічних депресій, широкомасштабних воєнних
конфліктів чи стихійних лих.

Уряди та глави держав багатьох країн активно борють-
ся з проблемами голоду та забезпечення населення безпеч-
ним продовольством. На засіданнях Всесвітнього Економі-
чного Форуму та Великої Двадцятки неодноразово підтвер-
джується політична воля, прийняття спільних і національ-
них зобов'язань по досягненню продовольчої безпеки для
усіх і продовженню діяльності по викорінюванню голоду у
всіх країнах світу.

Серед прийнятих зобов'язань особливо важливими є
два:

— перше — забезпечити політичне, соціальне й еконо-
мічне становище, що дозволяє створити оптимальні умови
для викорінювання бідності, що є найкращим способом до-
сягнення продовольчої безпеки для усіх;

— друге — проводити політику, спрямовану на викорі-
нювання бідності і нерівності, забезпечення фізичного й
економічного доступу для всіх і за всіх часів до достатньо-
го, дієтично адекватного і повноцінного продовольства, а
також його використання [2].

Міжнародна торгівля харчовими продуктами розши-
рюється, надаючи споживачам доступ до ширшого розмаї-
ття харчових продуктів за низькими цінами протягом ціло-
го року. Розширення торгівлі поставило ще одну проблему
відмінностей вимог і положень щодо безпеки продовольства
у різних країнах. Ці відмінності можуть відбивати різницю

в уподобаннях і смаках населення цих
країн, спроможність виробляти без-
печні харчові продукти та бажання пла-
тити більше за технології, які зменшу-
ють відповідні ризики. Створення за-
гальноприйнятного базису для стан-
дартів щодо безпеки харчових про-
дуктів допомагає досягти спільної мети
— поліпшення якості продовольства та
розширення торгівлі. Відмінності в
стандартах щодо безпеки продуктів
харчування між країнами-імпортерами
та експортерами можуть викликати
тертя і навіть суперечки, які гальмують

міжнародну торгівлю продовольством. Проте країни вирі-
шують питання безпеки продовольства та торгівлі, навчаю-
чись одна в одної на позитивних прикладах, що звужує ре-
гулятивні розбіжності, співпрацюючи в напрямі узгоджен-
ня спільних або міжнародних стандартів. У вирішенні розб-
іжностей між різними країнами також допомагають ініціа-
тиви з безпеки продовольства приватного бізнесу.

Національні смаки й уподобання віддзеркалюють ши-
рокий досвід та культурні традиції. Деякі країни можуть ста-
витися до можливості певного ризику безпеки харчових
продуктів як до неприпустимої, тоді як інші можуть не на-
давати такому ризику жодного значення. Імпорт, прийнят-
ний для однієї країни, може бути неприйнятним для іншої.
Наприклад, багато європейських країн згодні прийняти ри-
зик наявності збудника лістеріозу в сирах, зроблених з не-
пастеризованого молока, і визначають вимоги до перероб-
ки для мінімізації таких ризиків. Інші країни обмежують
імпорт таких сирів або взагалі його забороняють.

Різні країни мають різний досвід безпеки продовольства
і відповідного ризику в ланцюжку внутрішніх постачаль-
ників. Рівні ризику є різними у різних країнах через
відмінності: в наявних технологіях (наприклад, заморожен-
ня); фіто- і ветосанітарних умовах (рослини з різним рівнем
забруднення або стада тварин з різним рівнем інфікова-
ності); методів виробництва продовольства (застосування
ветеринарних препаратів), кліматичні відмінності (вміст де-
яких патогенів, наприклад, афлатоксину, в продуктах у краї-
нах з прохолодним кліматом може бути меншим, ніж у краї-
нах з теплим і вологим кліматом) [4].

Країни різняться як спроможністю та бажанням пла-
тити за сучасні технології для зменшення ризику безпеки
продовольства, так і обраними шляхами зменшення цього
ризику. Наприклад, відмінності у ставленні різних країн до
ризику сальмонельозного зараження м'яса птиці є настільки
ж великими, як і законодавство та обрані методи контролю
за його дотриманням. Як наслідок, стандарти на сальмоне-
льозне забруднення в імпортованому м'ясі птиці дуже силь-
но різняться між країнами. Наприклад, у Чилі дозволено
імпорт тільки тих видів продуктів з птиці, які є повністю при-
готованими та законсервованими (процеси, які гарантова-
но вбивають сальмонелу), це означає, що Чилі має нульовий
допуск на ризик наявності сальмонели в імпортованому си-
рому м'ясі птиці. Інші країни такі, як Японія, залишають за
собою право перевіряти поставки м'яса птиці і відхиляти
партії товару, перевірка яких показує наявність сальмоне-
ли. Деякі країни можуть вимагати проведення перевірки
готових до вживання продуктів, але не сировини. Багато
країн спеціально не оговорюють або зазначають сальмоне-
лу в своїх правилах імпортування [2].

Окрім конфліктів, які випливають із зазначених вище
відмінностей між країнами, існує певна стурбованість сто-
совно того, що з розширенням торгівлі деякі країни можуть
використати стандарти на безпеку продовольства як засіб
обмеження імпорту або для запровадження більшої
кількості регулятивних положень, ніж це потрібно на прак-
тиці.

Відмінності в регулятивних положеннях можуть призве-
сти до затримок з поставками на кордонах під час проведен-
ня тестів на наявність патогенів або взагалі до призупинення
торгівлі між країнами. Правила щодо безпеки харчових про-
дуктів і будь-які припинення торгівлі через них можуть спри-
чиняти великі витрат, що матиме значний вплив на галузі та
компанії. Незважаючи на періодичні припинення торгівлі і
дискусії щодо безпеки харчових продуктів, міжнародна тор-
гівля розширюється, а обсяги торгівлі, на які впливають ре-
гулятивні положення, є невеликими порівняно із загальними
обсягами світової торгівлі. Наприклад, загальний обсяг світо-
вої торгівлі приблизно 200 країн тисячами найменувань

Таблиця 1. Двосторонні сертифікаційні вигоди

Для виробника Для споживача 

Відокремлення безпечних виробників від інших 

(потрапляння у специфічний маркетинговий 

сегмент) 

Відповідність всіх стадій виробництва 

встановленим вимогам (відсутність 

занепокоєння щодо невідповідності 

виробництва) 

Доступ до особливого сектору ринку з 

преміальною ціною 

Захист від обману та фальсифікації товару на 

ринку 

Введення спеціальних схем підтримки для 

сільськогосподарського виробництва 

Встановлення "довірчої" законодавчої бази, 

що надає можливість споживачам впевнено 

купувати товари 
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сільськогосподарських товарів та харчових продуктів стано-
вила 486 млрд дол. у 2012 році [5]. Але відсутність регулятив-
них положень щодо безпеки харчових продуктів може мати
ще більшу ціну для суспільства, ніж затримки у торгівлі, якщо
імпортуються небезпечні харчові продукти, які спричиняють
захворювання та навіть смертельні випадки. Питання безпе-
ки харчових продуктів країни вирішують як самостійно, так і
спільно. Як приватний бізнес, так і суспільні та державні ус-
танови працюють всередині країн для встановлення надійних
методів безпечності харчових продуктів. Приватний бізнес
має дуже сильні економічні стимули для захисту своїх ринків
і репутації продуктів або галузей. Теоретично виробники по
всьому світу, які бачать вигоди від поліпшення безпеки про-
довольства і впроваджують заходи стосовно зменшення ри-
зику щодо їхніх продуктів, можуть захистити або навіть роз-
ширити свою частку експортних ринків. Вони можуть також
позиціонувати себе для входження в нові ринки продуктів з
більшим рівнем безпеки продовольства. Регулятивні устано-
ви з безпеки продовольства по всьому світі дедалі більше
приймають Систему аналізу небезпеки та критичної конт-
рольної точки (Hazard Analysis and Critical Control Point,
HACCP) як основу для нових регулятивних положень з кон-
тролю мікробіологічних патогенів в харчових продуктах.
HACCP — це система ідентифікації, моніторингу та контро-
лю небезпеки в критичній контрольній точці в ланцюжку ви-
робництва продуктів харчування. Урядові установи в багать-
ох розвинених країнах вимагають обов'язкового застосуван-
ня HACCP для деяких харчових продуктів, тоді як приват-
ний бізнес застосовує HACCP для своїх продуктів на влас-
ний розсуд [7].

Також варто зазначити двосторонні вигоди при прий-
нятті сертифікації сільськогосподарського продукту , як для
виробника так і для споживача(табл. 1).

Багато країн докладають спільних зусиль для вирішен-
ня питань безпеки харчових продуктів і торгівлі ними. В де-
яких випадках країни просто приймають стандарти своїх
торгових партнерів. Оскільки розвинені країни з основни-
ми експортними та імпортними ринками приймають нові
вимоги, в інших країнах виникає економічний стимул при-
стосуватися до цих нових вимог. В інших випадках країни
можуть взаємно визнати та прийняти вимоги інших країн,
прийняти спільні або міжнародні стандарти, встановлені
іншими (наприклад, спільний проект ФАО та Всесвітньої
організації охорони здоров'я з розробки продовольчих
стандартів — Codex Alimentarius Commission, Codex — про-
понують стандарти з охорони здоров'я), або намагаються
досягти компромісу [6].

Глобалізація світової пропозиції продовольства могла
б потенційно означати, що новий ризик, пов'язаний з без-
пекою харчових продуктів, може бути привнесений в більшу
кількість країн, і забруднене продовольство може бути по-
ширене на більшій площі. Однак немає свідчень того, що
харчові продукти, імпортовані в певну країну, є більш ри-
зикованими, ніж вироблені у цій країні.

Існує багато добре визнаних проблем безпеки харчо-
вих продуктів, їх ми представимо у таблиці 2.

ВИСНОВКИ
Фундаментальною основою забезпечення національної

продовольчої безпеки та продовольчої незалежності дер-
жави в сучасному світі є ефективний і сталий розвиток її
агропромислового комплексу, насамперед, його головної
сфери — сільського господарства. Саме високо інтенсивне
та високоефективне функціонування останнього визначає
рівень виробництва аграрної продукції і сировини, а отже,
й споживання основних продуктів харчування, від чого за-
лежить здоровий фізичний та психічний розвиток населен-
ня. Концепція продовольчої безпеки повинна враховувати
об'єктивно існуючі основні суперечності в економічній
сфері, сучасний стан та перспективи сталого розвитку еко-
номіки України. Створення методологічних основ систем-
них досліджень проблем продовольчої безпеки необхідно
вести з врахуванням ступеню загроз національним інтере-
сам України, їх вагомості з точки зору можливого впливу
та наслідків реалізації, стану та тенденцій розвитку про-
дуктивних сил України. Наразі багатьом регіонам у світі
значно бракує безпечного продовольства. Нам потрібно
спростити шляхи транспортування товарів від постачаль-
ників, а також сприяти розвитку місцевих постачальників,
що допомагає розвитку місцевих ринків і зниженню міграції
в міста, також галузі необхідна торгівельна політика, які по-
кращує обмін сільськогосподарських товарів. Скорочення

недієвих методів підтримки та захисту сільськогосподарсь-
кої сфери а особливо виробництва безпечного продоволь-
ства може надати значні можливості для фермерів, і в той
же час розширити можливості доступу споживачів до не-
дорогих та безпечних продуктів. Особливу роль у органі-
зації продовольчої безпеки для всіх відіграють такі міжна-
родні органи як Всесвітній економічний форум, FAO, G-20.
Міжнародні ініціативні групи мають можливість реально
довести свою цінність. За допомогою спільних зусиль про-
блема голоду може бути подолана а продовольча безпека
досягнута в рамках не тільки певної галузі чи країни а і у
загальносвітовому масштабі.
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Таблиця 2. Основні проблеми безпеки харчових
продуктів

Основні проблеми безпеки харчових продуктів 

харчові добавки 

важкі метали (наприклад, свинець і ртуть) 

токсини довкілля 

пестициди (залишкові явища при вирощуванні с/г культур) 

мікробіологічні патогени (бактерії, що викликають хвороби, віруси, 

паразити, гриби та їхні токсини) 

стійкі органічні забруднювачі (наприклад, діоксин) 

нетехнологічне виробництво чи зберігання продуктів харчування 

(використання антибіотиків, гормонів, ГМО, опромінення і т.д.) 

особливі організми які передаються через їжу (зоонози, мітобактерії) 
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ВСТУП
В умовах ринкової економіки швидка зміна ситуації

на ринку і гостра конкуренція вимагає від керівництва
постійного контролю за діяльністю підприємства та всіх
процесів, що відбуваються. Ефективність процесу управ-
ління знаходиться в прямій залежності від рівня обізна-
ності керівника про реальний стан справ, що, в свою чер-
гу, дає можливість приймати зважені стратегічні й опе-
ративні управлінські рішення. Контролінг виступає засо-
бом досягнення безперервного поточного контролю за
всіма підрозділами та процесами підприємства, вирішує
питання перевірки, спостереження, обстеження, звірки,
управління, відбору, випробування та інспектування.

Сучасний стан підприємств й умови формування стра-
тегії їх розвитку характеризуються докорінними зміна-
ми в системі управління. Важливою проблемою управлі-
ння є його стратегічна спрямованість. Тому постає пи-
тання про впровадження в дію адаптивної системи конт-
ролінгу з орієнтацією на економічну безпеку, яка значно
підвищить ефективність управлінської системи підприє-
мства і забезпечить захист легітимних інтересів власників
та керівництва підприємства у результатах діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми впровадження і використання контро-

лінгу в практичній діяльності господарювання підприє-
мства досліджували в своїх працях такі провідні вітчиз-
няні вчені як М.М. Аксентюк, І.Є. Давидович, О.М. Де-
меніна, М.С. Пушкар, В.К. Савчук, А.Г. Семенов, М.В. Та-
расюк, О.О. Терещенко, М.О. Шульга, М.Г. Чумаченко
й іноземні вчені І.В. Бородушко, Є.К. Васильєва, Ю. Ве-
бер, А. Дайле, О.М. Кармінський, А.Ф. Кочнєв, Е. Май-
ер, Р. Манн, Т. Райхман, К. Серфінг, Х. Фольмут, Д. Хан,
К. Хомбург, П. Хорват, У. Шеффер, Б. Штрайт.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка моделі адаптивної системи

контролінгу підприємства в контексті економічної без-
пеки. Відповідно до цього поставлено такі завдання: дос-
лідити необхідність контролінгу, визначити його роль в
прийняті управлінських рішень, розробити механізм фун-
кціонування контролінгу та модель адаптивної системи
контролінгу в контексті економічної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Погоджуємось з твердженням М.Г. Чумаченко, що

аналіз існуючих західних методик, розробка адаптова-
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них до умов України методологій впровадження, ви-
вчення досвіду їх впровадження на західних підприєм-
ствах є особливо актуальним для сьогодення [1, с. 8—16].

Найважливішою складовою управлінської діяль-
ності є обгрунтування та прийняття раціональних уп-
равлінських рішень. З точки зору В.М. Колпакова, ці
рішення необхідно відрізняти від усіх рішень, що прий-
маються керівництвом [2, с. 19]. Для з'ясування особли-
востей ухвалення управлінських рішень суттєвим є ви-
значення їх сутності.

Сучасна наукова література приділяє значну увагу
розгляду дефініції "управлінське рішення". Однак од-
нозначне визначення цієї категорії відсутнє. В широко-
му розумінні під управлінським рішенням розуміють ре-
зультат творчого процесу суб'єкта управління щодо
пошуку способів, напрямів і засобів розв'язання вироб-
ничо-господарської ситуації, водночас адекватних дій
колективу об'єкта управління [3, с. 770].

Вітчизняний науковець І.В. Колос виділила такі ос-
новні позиції щодо визначення поняття "управлінське
рішення": 1) творчий акт суб'єкта управління щодо роз-
в'язання певної проблеми; 2) процес формування і
прийняття найкращого варіанта з альтернативних для
вирішення проблеми чи завдання; 3) фіксований уп-
равлінський акт [4, с. 60].

П. Атрілл і М.Л. Едді [5, с. 3] виокремлюють таку
характеристику рішення як компетентність. В.Ф. Сит-
ник та І.В. Гордієнко відмічають раціональність рішен-
ня, що відповідає таким ознакам, як: 1) економічність;
2) технічність; 3) легальність; 4) соціальність; 5) проце-
дурність; 6) політичність [6, с. 48].

Е.О. Смірнов стверджує, що більшість управлінсь-
ких рішень спрямовані на: 1) стратегічне планування;
2) управління управлінською діяльністю; 3) управління
людськими ресурсами; 4) управління виробничою та об-
слуговуючою діяльністю; 5) формування системи управ-
ління підприємством; 6) управлінське консультування;
7) комунікацію з зовнішнім середовищем; 8) вирішення
соціальних проблем [7, с. 138—139 ].

Поліпшення якості управлінських рішень та підви-
щення ефективності системи управління досягається зав-
дяки контролінгу. Реальною конкурентною перевагою
підприємства в умовах фінансової нестабільності, гострої
конкуренції та зниження прибутковості операцій є зас-
тосування контролінгу у вигляді цілісної системи. Розг-
лядаючи контролінг як концепцію системного управлін-
ня підприємством, за його основу виділяємо забезпечен-
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ня успішного функціонування підприє-
мства (та інших видів організаційних си-
стем) за рахунок таких факторів, як: 1)
ефективна робота підприємства в довго-
строковій перспективі; 2) структуриза-
ція процесу управління та виділення
циклів управління для забезпечення опе-
ративності процесів планування, конт-
ролю виконання планів та прийняття
відкоригованих рішень; 3) створення
інформаційної системи, адекватної зав-
данням цільового управління підприєм-
ством; 4) підтримка різноманітних функ-
цій виконавців операцій; 5) формування
організаційної структури, орієнтованої
на сприяння досягнення стратегічних та
оперативних цілей підприємства; 6) ко-
ординація дій всіх підрозділів підприєм-
ства для досягнення цілей.

За обгрунтуванням І.Б. Стефанюка
готові рішення для всіх проблем, з яки-
ми може зіштовхнутися підприємство в
своїй діяльності, відсутні. Економічні
проблеми мають нестандартний і заплу-
таний характер з обмеженими вихідни-
ми інформаційними даними й часом на
їх вирішення. Тому існує потреба у
створенні такої дієвої системи, яка
швидко адаптується до змін вимог мін-
ливого зовнішнього середовища, комб-
інує різні підходи і використовує нако-
пичений досвід для пошуку реальних рішень в умовах
невизначеності і неповної інформації [8, с. 149].

Контролінг як концепція системного управління
запроваджується на тих підприємствах, де управління
знаходиться в кризовому стані або господарська
діяльність не відповідає сучасним вимогам ринку.

За баченням автора механізм функціонування кон-
тролінгу з орієнтацією на економічну безпеку зображе-
но на рисунку 1.

Розглянемо представлений механізм більш детально.
Результатом прийнятого та впровадженого управ-
лінського рішення є процес відслідковування поточних
результатів. Запроваджене управлінське рішення при
цьому має бути релевантним цільовим критеріям, набо-
ру можливих альтернатив й наслідків їх прийняття. В
процесі відслідковування контролер виконує нагляд за
результатами, збирає аналітичну інформацію, здійснює
моніторинг процесів підприємства. Наступним кроком є
складання звітів про результати роботи підприємства за
періоди часу (доба, неділя, місяць, рік), дані яких порівню-
ються з цільовими запланованими результатами. На ос-
нові такого співставлення роблять висновки, після яких
контролером проводиться аналіз відхилень, можливих
загроз зовнішнього середовища, знаходяться сильні та
слабкі сторони підприємства. Та-
кий аналіз дає можливість розро-
бити прогноз зміни потенціалу
підприємства та його зовнішньо-
го середовища, що є основою для
розборки нового управлінського
рішення, більш адекватного да-
ним обставинам, або створення
рекомендацій по корегуванню ра-
ніше прийнятого рішення. Під-
сумки проведеного контролером
дослідження представляються
керівнику підприємства для ви-
рішального рішення: прийняття
до провадження нового чи скоре-
гованого управлінського рішен-
ня, тобто коло замикається.

На сучасному етапі відкритої
української економіки суб'єкти

економічної діяльності знаходяться під потужних впли-
вом зовнішніх і внутрішніх чинників. Проблема створен-
ня сприятливого клімату у підприємницькому середо-
вищі в плані економічної безпеки підприємництва набу-
ває особливого значення, стає вирішальним чинником
визначення перспективи розвитку підприємництва. Саме
тому контролінгова діяльність має бути направлена на
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Загальний механізм здійснення контролінгу з оріє-
нтацією на економічну безпеку спрямований на отри-
мання підприємством бажаного результату. Результа-
тами господарської діяльності є певні блага, які задо-
вольняють потреби. Економічний результат діяльності
підприємства є вимірником того, наскільки вдало
підприємство вирішує свої економічні завдання, задо-
вольняючи інтереси його власників, для оцінки якого ви-
користовують такі економічні категорії, як: 1) обсяг ви-
робленої продукції, якій властиві певні кількісні та якісні
характеристики; 2) дохід, отриманий підприємством від
здійснення господарської діяльності; 3) прибуток або
збиток як кінцевий фінансовий результат діяльності.

О. Білай вважає, що основними чинниками створен-
ня системи контролінгу на підприємстві є: 1) погіршення
економічних показників; 2) поява нових цілей в умовах

Джерело: власна розробка.

Рис. 1. Механізм здійснення контролінгу на підприємстві з орієнтацією
на економічну безпеку

Таблиця 1. Види і коротка характеристика інформації системи контролінгу

Джерело: власна розробка.
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функціонування; 3) застарілі методи планування й ана-
лізу, що не задовольняють менеджмент підприємства;
4) відсутність сучасних методик обліку і аналізу, їх не-
відповідність вимогам як основа для відстеження діяль-
ності та ухвалення необхідних управлінських рішень [9].

Відповідно поглядам М.М. Аксентюк [10, с. 39—40]
організаційно-методологічні основи формування адап-
тивної системи контролінгу передбачають: 1) розробку
принципів створення контролінгу як системи; 2) форму-
вання цільових функцій адаптивної системи контролінгу;
3) визначення місця служби контролінгу в організаційній
структурі підприємства; 4) формування функцій контро-
лінгу в загальній системі менеджменту підприємства.

Б.З. Мільнер зауважує, що адаптивність організа-
ційної структури управління визначається її здатністю
ефективно виконувати задані функції в визначеному діа-
пазоні змінних умов. Чим ширший є цей діапазон, тим
більш адаптивною вважається система [11].

Формування адаптивної системи контролінгу на
вітчизняних промислових підприємствах передбачає за-
стосування передового досвіду щодо аналітичного за-
безпечення менеджменту підприємства, його адаптацію
в практику управління. Це забезпечує стратегію розвит-
ку підприємства. Механізм реалізації цієї стратегії по-
винен забезпечити не тільки її виконання, а й одночас-
но здатність підприємства швидко та гнучко пристосо-
вуватись до негативних впливів зовнішніх та внутрішніх
змін, тобто бути одночасно адаптивним механізмом.

Авторське бачення моделі адаптивної системи кон-
тролінгу з орієнтацією на економічну безпеку зображе-
но на рисунку 2.

Управління підприємством передбачає прийняття ра-
ціональних, зважених й обгрунтованих управлінських
рішень, інформаційною базою яких є система контролінгу.
В свою чергу, контролінг як система має забезпечення, по-
казники оцінки діяльності й етапи здійснення. Забезпечен-

Рис. 2. Модель адаптивної системи контролінгу промислового підприємства в контексті економічної безпеки

Джерело: авторська розробка.
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КОНТРОЛІНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Забезпечення: 

- інструментарій; 

- інформація; 
- ресурси:  

(людські, 

матеріальні, 

нематеріальні) 

Показники оцінки 

діяльності: 

- ефективності управління 
підприємством; 

- оцінки продуктивності 

підприємства 

 

 

 

� соціальна сфера; 

� технологічна сфера; 

� виробничо-технічна сфера; 

� економічна сфера; 

� інформаційна сфера; 

� організаційна сфера; 

� фінансова сфера; 

� маркетингова, комерційна сфера; 

� науково-інноваційна сфера 

 
 

Внутрішнє середовище підприємства 

Управління підприємством 

(прийняття управлінських рішень) 

Етапи 

життєдіяльності: 

- підготовка, 
- реалізація, 
- аналіз 
- контроль 

реалізується на основі 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

- підвищення ефективності використання внутрішніх ресурсів підприємства; 

- забезпечення гармонії інтересів із суб'єктами зовнішнього середовища; 

- виявлення реальних й прогнозування потенційних небезпек та загроз; 

- підвищення економічної стійкості системи і зосередження основних зусиль на факторах, що 

піддаються впливу та контролю; 

- збереження ринкових позицій; 

- підготовку і збір інформації, визначення напрямів роботи та їх наслідків; 

- бути готовим до раптових змін у зовнішньому середовищі 

 

Швидка  

адаптація 

(механізм) 

� способи,  

� методи,  

� нормативи,  

� показники,  

� важелі:  
- соціальний, 

- фінансовий, 

- економічний,  

- правовий,  

- організаційний,  

- управлінський,  

- техніко-

технологічний 
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ня включає в себе інструментарій (методи і прийоми),
інформацію, види і характеристики якої представлено в
таблиці 1, і ресурси (людські, матеріальні, нематеріальні).

Для оцінки діяльності впровадженої системи вико-
ристовуються показники, розділені на дві групи: показ-
ники ефективності управління підприємством і показ-
ники оцінки продуктивності підприємства.

Розроблена адаптивна система контролінгу має такі
етапи життєдіяльності, як планування, реалізація, аналіз і
контроль. На стадії підготовки відбувається: 1) ретельне
вивчення потреб підприємства; 2) збір даних щодо діючої
системи управління, рівня і якості використання існуючих
ресурсів; 3) аналіз зібраної інформації; 4) пошук реальних
шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства;
5) проектування системи для впровадження. На стадії реа-
лізації відбувається поступове впровадження розробленої
системи в практичну діяльність підприємства. Стадія анал-
ізу характеризується вивченням функціонування запуще-
ної системи, її діагностуванням й оцінкою. Завершальним
етапом є стадія контролю, яка передбачає постійне спосте-
реження за впровадженою системою контролінгу, пере-
вірку її адаптивності відповідно зміни параметрів середо-
вища, її обстеження та можливе корегування.

На функціонування підприємства постійно вплива-
ють зовнішні і внутрішні чинники. Тому для сприяння
розвитку потенціалу підприємства і досягнення безпе-
рервної результативної діяльності необхідно застосо-
вувати механізм швидкої адаптації. Швидка адаптація
включає в себе сукупність методів, нормативів, показ-
ників і важелів, що корегують роботу підприємства, ав-
томатично пристосовуючи його до змін, що відбулися у
зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Адаптивна система контролінгу промислового
підприємства орієнтована на забезпечення економічної
безпеки шляхом:

— підвищення ефективності використання внут-
рішніх ресурсів підприємства;

— забезпечення гармонії інтересів із суб'єктами зов-
нішнього середовища;

— виявлення реальних й прогнозування потенцій-
них небезпек та загроз;

— підвищення економічної стійкості системи і зо-
середження основних зусиль на факторах, що піддають-
ся впливу та контролю;

— збереження ринкових позицій;
— підготовку і збір інформації, визначення напря-

мів роботи та їх наслідків;
— бути готовим до раптових змін у зовнішньому се-

редовищі.
Формування і використання такої моделі зводиться

до налагодженої взаємодії існуючих локальних функцій
менеджменту, орієнтованих на подальший розвиток.
Однак для проведення структурних перетворень, залеж-
них від зміни параметрів, необхідно провести трансфор-
мацію й інтеграцію цих функцій менеджменту підприє-
мства. Це можливо лише при переорієнтації цінностей
та системи мислення управлінського персоналу. Відпо-
відно до цього саме готовність і прагнення управлінців
до нововведень щодо сприяння розвитку стратегічного
потенціалу організації є головною передумовою фор-
мування дієвої адаптивної системи контролінгу, яка
орієнтується на забезпечення економічної безпеки.

ВИСНОВКИ
Досягнення підприємством позитивних результатів

в умовах мінливого непередбачуваного середовища
можливе лише за рахунок прийняття ефективних управ-
лінських рішень, які, в свою чергу, є основою системи
управління підприємством. Система управління має вра-
ховувати зміни, що відбуваються у зовнішньому і внут-
рішньому середовищі, швидко підлаштовувати практич-
ну діяльність відповідно до них, забезпечувати раціо-
нальне максимальне використання внутрішніх ресурсів.
Для позитивного вирішення цих потреб необхідна адап-

тивна система контролінгу підприємства в контексті
економічної безпеки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційну політику підприємства класифікують

залежно від її спрямованості. З цієї точки зору виділя-
ють інвестиційну політику, спрямовану на:

— підвищення ефективності виробництва;
— модернізацію технологічного устаткування і тех-

нологічних процесів;
— створення нових підприємств (виробництв);
— впровадження принципово нового устаткування

і вхід на нові ринки збуту.
У теорії фінансового менеджменту, за критерієм

ризикових переваг інвестора, виділяють три основні
типи інвестиційної політики підприємства: консерватив-
на, помірна і агресивна інвестиційна політика.

Консервативна інвестиційна політика — варіант по-
літики інвестиційної діяльності підприємства, пріори-
тетною метою якої є мінімізація рівня інвестиційного
ризику. При здійсненні такої політики інвестор не праг-
не ні до максимізації рівня поточної прибутковості інве-
стицій, ні до максимізації темпів росту капіталу (і відпо-
відно, максимізації темпів росту ринкової вартості ка-
піталу), а піклується лише про безпеку своїх вкладень
капіталу. Формою реалізації такої політики є форму-
вання консервативної інвестиційної програми.

Помірна (компромісна) інвестиційна політика — ва-
ріант політики здійснення інвестиційної діяльності
підприємства, спрямованої на вибір таких об'єктів інве-
стування, за якими рівні прибутковості і ризику най-
більшою мірою наближені до середньоринкової. При ре-
алізації цієї політики організація не прагне до максимі-
зації свого інвестиційного доходу і уникає вкладень ка-
піталу у високоризикові об'єкти інвестування, одночас-
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но відкидаючи низькодохідні інвестиційні проекти і
фінансові інструменти інвестування. Формою реалізації
такої політики є створення помірної інвестиційної про-
грами.

Агресивна інвестиційна політика — варіант політи-
ки інвестування здійснюваною організацією, який спря-
мований на максимізацію поточного доходу від вкладень
капіталу в найближчому періоді, по яких рівні прибут-
ковості і ризику значно вище середньоринкових. При
здійсненні цієї політики оцінці і обліку рівня інвести-
ційного ризику і можливостям росту ринкової вартості
організації в перспективі відводиться допоміжна роль.
Відповідно, при такій інвестиційній політиці підприєм-
ство уникає вкладень капіталу в реальні проекти з ве-
ликим інвестиційним циклом, в акції з низьким рівнем
дивідендів, в облігації з віддаленим періодом погашен-
ня і тому подібне. Така політика реалізується шляхом
формування агресивної інвестиційної програми.

Чинники, що враховуються при розробці інвести-
ційної політики підприємства:

— фінансово-економічне положення підприємства;
— стан ринку продукції, що випускається підприє-

мством, обсяг, якість і ціна продукції;
— технічний рівень виробництва, наявність незавер-

шеного будівництва і не встановленого устаткування;
— лізингові умови (можливість отримання устатку-

вання по лізингу);
— наявність у підприємства як власних, так і мож-

ливості залучення позикових коштів у формі кредитів і
позик, співвідношення власних і позикових засобів;

— умови фінансування інвестицій на ринку капіта-
лу;
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— пільги, що отримуються інвесторами від держа-
ви;

— комерційна і бюджетна ефективність намічених
до реалізації проектів;

— умови страхування і отримання відповідних га-
рантій інвестицій від некомерційних ризиків.

Етапи розробки інвестиційної політики підприєм-
ства:

1. На першому етапі визначається необхідність роз-
витку підприємства і економічно вигідні напрями цього
розвитку. Для цього вимагається:

— оцінити споживчий попит на продукцію, що ви-
пускається;

— виявити очікуваний попит на період реалізації
намічаної інвестиційної політики підприємства;

— порівняти витрати на випуск продукції з діючими
ринковими цінами;

— виявити виробничі можливості підприємства на
перспективу;

— проаналізувати діяльність підприємства за попе-
редній період і виявити невикористані резерви.

2. На другому етапі здійснюється розробка інвести-
ційних проектів для реалізації вибраних напрямів роз-
витку підприємства.

3. На третьому етапі відбувається остаточний вибір
економічно вигідного інвестиційного проекту, що пла-
нується до реалізації. Тут вимагається визначити:

— вартість устаткування, будівельних матеріалів,
оренди виробничої площі, доставки готової продукції
на ринок збуту;

— собівартість заданого обсягу виробництва і оди-
ниці продукції, що випускається на новому устатку-
ванні;

— постійні і змінні витрати;
— обсяги інвестиційних ресурсів, що вимагаються;
— розмір власних і притягнених засобів, необхідних

для реалізації проекту;
— показники ефективності проекту;
— риски, генеровані проектом.
Етапи формування інвестиційної політики підприє-

мства наведені на рисунку 1.
Принципи інвестиційної політики підприємства:
1) правовий принцип (правовий захист інвестицій);
2) принцип незалежності і самостійності (свобода

вибору інвестиційного проекту, його розробки і
здійснення);

3) принцип системного підходу;

4) принцип ефективності (вибір такого інвестицій-
ного проекту, який забезпечить найбільшу результа-
тивність).

У основі розробки інвестиційної політики підприєм-
ства лежать принципи системи стратегічного управління.
До числа основних з цих принципів, що забезпечують
підготовку і ухвалення стратегічних інвестиційних рішень
у процесі розробки інвестиційної політики підприємства,
відносяться: розгляду підприємства як відкритої соціаль-
но-економічної системи, здатної до самоорганізації стра-
тегічного управління; обліку базових стратегій операцій-
ної діяльності підприємства; приросний стиль стратегіч-
ного управління інвестиційною діяльністю; забезпечення
поєднання перспективного, поточного і оперативного уп-
равління інвестиційною діяльністю; забезпечення альтер-
нативності стратегічного інвестиційного вибору; забезпе-
чення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників
зовнішнього інвестиційного середовища; забезпечення
постійного використання результатів технологічного про-
гресу в інвестиційній діяльності.

Принцип розгляду підприємства як відкритої со-
ціально-економічної системи, здатної до самооргані-
зації стратегічного управління полягає в тому, що при
розробці інвестиційної стратегії підприємство розгля-
дається як певна система, повністю відкрита для актив-
ної взаємодії з чинниками зовнішнього інвестиційного
середовища (що дозволяє забезпечувати якісно інший
рівень формування інвестиційної стратегії).

Принцип обліку базових стратегій операційної
діяльності підприємства є частиною загальної стратегії
економічного розвитку підприємства, що забезпечує в
першу чергу розвиток його операційної діяльності. Інве-
стиційна стратегія носить по відношенню до неї підпо-
рядкований характер і тому має бути погоджена із стра-
тегічними цілями і напрямами діяльності підприємства
в цілому. В той же час, інвестиційна стратегія сама ро-
бить істотний вплив на формування стратегічного роз-
витку операційної діяльності підприємства. Це пов'яза-
но з тим, що основні цілі операційної стратегії пов'я-
зані з тенденціями розвитку відповідного товарного
ринку, і у разі неспівпадання тенденцій розвитку товар-
ного і інвестиційного ринків може виникнути ситуація,
коли стратегічні цілі розвитку операційної діяльності
підприємства не можуть бути реалізовані у зв'язку з
інвестиційними обмеженнями, що викликає необхідність
відповідного коригування операційної стратегії
підприємства.

 

Формування окремих напрямів інвестиційної діяльності підприємства 

відповідно до стратегії його економічного розвитку  
 

Визначення необхідного об'єму інвестиційних ресурсів і оптимізація структури 

їх джерел  

 

 Дослідження і облік умов зовнішнього інвестиційного середовища і 

кон'юнктури інвестиційного ринку  

 

Пошук окремих об'єктів інвестування і оцінка їх відповідності основним 

напрямам інвестиційної діяльності підприємства  

 

Аналіз потенційних об'єктів інвестування з позиції їх економічної ефективності 

 

Забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов'язаних з інвестиційною 

діяльністю  

 

Забезпечення ліквідності інвестицій  
 

 

Рис. 1. Етапи формування інвестиційної політики підприємства
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Переважна орієнтація на підприємницький стиль
стратегічного управління інвестиційною діяльністю.
Інвестиційна поведінка підприємства в стратегічній пер-
спективі може характеризуватися приросним або під-
приємницьким стилем.

Основу приросного стилю інвестиційної поведінки
складає постановка стратегічних цілей від досягнутого
рівня інвестиційної діяльності з мінімізацією альтерна-
тивності стратегічних інвестиційних рішень, що прий-
маються. В цьому випадку кардинальні зміни напрямів і
форм інвестиційної діяльності здійснюються лише як
відгук на зміни в операційній стратегії підприємства.
Такий стиль інвестиційної поведінки характерний заз-
вичай для підприємств, що досягли стадії зрілості свого
життєвого циклу.

Основу підприємницького стилю інвестиційної по-
ведінки складає активний пошук ефективних інвести-
ційних рішень за усіма напрямами і формами інвести-
ційної діяльності, а також на різних стадіях інвестицій-
ного процесу. Цей стиль інвестиційної поведінки пов'я-
заний з постійною трансформацією напрямів, форм і ме-
тодів здійснення інвестиційної діяльності на усьому
шляху до досягнення поставлених стратегічних цілей з
урахуванням чинників зовнішнього інвестиційного се-
редовища, що змінюються.

Приросний стиль інвестиційної поведінки під-
приємства в стратегічній перспективі прийнято розг-
лядати як консервативний, тоді як підприємницький
стиль сприймається як агресивний, тобто орієнтова-
ний на прискорений ріст. При цьому вважається, що
підприємницький стиль інвестиційної поведінки най-
більшою мірою кореспондує із стратегічним управлі-
нням.

Концепція стратегічного управління передбачає,
що розроблена інвестиційна стратегія підприємства от-
римує свою подальшу конкретизацію в процесі поточ-
ного управління інвестиційною діяльністю шляхом
формування інвестиційної програми (інвестиційного
портфеля) підприємства. На відміну від інвестиційної
стратегії формування інвестиційної програми є серед-
ньостроковим управлінським процесом, здійснюваним
у рамках стратегічних рішень і поточних інвестиційних
можливостей підприємства. У свою чергу, процес по-
точного управління інвестиційною діяльністю отримує
найбільш детальне завершення в оперативному уп-
равлінні реалізацією реальних інвестиційних проектів
і реструктуризацією портфеля фінансових інстру-
ментів інвестування. Таким чином, розробка інвести-
ційної стратегії є тільки першим етапом процесу стра-
тегічного управління інвестиційною діяльністю під-
приємства.

Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії
до змін чинників зовнішнього інвестиційного середови-
ща є основною метою ефективної інвестиційної політи-
ки підприємства. Ця адаптивність реалізується в системі
загального ситуаційного підходу до майбутньої діяль-
ності підприємства, визначуваного парадигмою страте-
гічного управління. Суть цього засадничого підходу
полягає в тому, що усі майбутні стратегічні зміни в інве-
стиційній діяльності підприємства — її напрямах, фор-
мах, методах планування і контролю, організаційній
структурі управління і інвестиційній культурі і тому
подібне є прогнозованими або оперативними його ре-
акцією на відповідні зміни різних чинників зовнішнього
інвестиційного середовища.

Так, якщо прогнозовані параметри зовнішнього
інвестиційного середовища є відносно стабільними,
підприємство має можливість більшою мірою деталі-
зувати свою інвестиційну стратегію, централізувати си-
стему стратегічного планування і контролю, сформу-
вати жорсткішу стратегічну організаційну структуру
управління інвестиційної діяльності. І навпаки, якщо
прогнозоване зовнішнє інвестиційне середовище ха-
рактеризується нестабільністю основних параметрів,

а її зміни створюють певні загрози або відкривають
нові інвестиційні можливості, інвестиційна стратегія
підприємства повинна носити загальніший і гнучкіший
характер, забезпечуватися більше децентралізовани-
ми структурами управління, що дозволяють оператив-
но і адекватно реагувати на зміни інвестиційного кліма-
ту, що відбуваються, кон'юнктуру інвестиційного рин-
ку і тому подібне. В процесі забезпечення адаптивності
інвестиційної стратегії до параметрів зовнішнього інве-
стиційного середовища, що міняються, маневр в пере-
розподілі інвестиційних ресурсів грає набагато більшу
роль у здійсненні ефективної інвестиційної діяльності,
чим чітке виконання окремих стратегічних напрямів і
форм.

ВИСНОВОК
В основі стратегічних інвестиційних рішень по-

винен лежати активний пошук альтернативних варі-
антів напрямів, форм і методів здійснення інвестиц-
ійної діяльності, вибір найкращих з них, побудову на
цій основі обший інвестиційній стратегії і формуван-
ня механізмів ефективної її реалізації. Альтерна-
тивність є найважливішою відмінною рисою усієї
системи стратегічного управління підприємством і
пов'язана з усіма основними елементами стратегіч-
ного інвестиційного вибору — інвестиційними ціля-
ми, інвестиційною політикою по окремих аспектах
інвестиційної діяльності, джерелами формування
інвестиційних ресурсів, стилем і менталітетом інве-
стиційної поведінки тощо.

Формуючи інвестиційну стратегію, необхідно мати
на увазі, що інвестиційна діяльність є головним механі-
змом впровадження технологічних нововведень, що за-
безпечують ріст конкурентної позиції підприємства на
ринку. Тому реалізація спільних цілей стратегічного
розвитку підприємства значною мірою залежить від
того, наскільки його інвестиційна стратегія відбиває
досягнуті результати технологічного прогресу і адап-
тована до швидкого використання нових його резуль-
татів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дестабілізація макроекономічних пропорцій, яка є
наслідком матеріально-фінансової незбалансованості,
призводить до негативних явищ в економіці як країни в
цілому, так і її регіонів. Існуючі деформації у вітчизняній
економіці, зумовлені створеними соціально-економіч-
ними, політико-правовими і морально-етичними умова-
ми, призвели до виникнення і посилення диспропорції
розподілу та перерозподілу ВВП (вимірювача сукупно-
го суспільного продукту [1]), що негативно відбиваєть-
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THE ECONOMIC NATURE OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS

У статті встановлено існування прямої залежності між величиною факторів виробництва та ВВП, за
рахунок розподілу та перерозподілу якого в основному формуються централізовані фонди грошових
коштів, зокрема, місцеві бюджети. Зазначено, що перерозподіл ВВП включає два етапи: на першому етапі
відбувається розподіл доданої вартості та формування первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні
валового національного продукту (ВНП), а на другому етапі відбувається вилучення частини доходів у
власників первинних доходів: фізичних осіб (заробітна плата), домогосподарств (дохід) та юридичних
осіб (прибуток) шляхом застосування податкового та неподаткового (інфляційного, позичкового) методів.
Дослідженням доведено, що вхідні фінансові потоки місцевих бюджетів мають певні особливості, зокре-
ма, не утворюються за рахунок використання інфляційного методу. Аргументовано, що у випадку реа-
лізації фізичного капіталу (комунального майна, угідь) джерелом формування вхідних фінансових потоків
місцевих бюджетів є національне багатство (НБ). Розкрито, що джерелом формування фінансових по-
токів місцевих бюджетів може бути національний дохід інших країн та фонди міжнародних фінансових
інституцій у випадку здійснення запозичень (у формі прямого кредиту та при емісії й розміщенні цінних
паперів). Визначено, що вихідні фінансові потоки місцевих бюджетів забезпечують надання населенню
суспільних благ. Зроблено висновок про необхідність застосування наукового підходу до управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів, що сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів та
країни в цілому.

The existence of a direct relationship between the magnitude of the factors of production and GDP been
ascertained in this paper. Centralized funds of the funds, including local budgets, are mainly formed due to the
distribution and redistribution GDP. Indicated that the redistribution of GDP consists of two steps: the first step
is the distribution of value added and formation of primary income of subjects, employed in the creation of GDP,
and the second step is withdrawal in the primary income owners: the individuals(wages), households (income)
and entities (profit) by applying the tax and non-tax methods. Studies have shown that incoming cash flows of
local budgets have certain features, in particular, is not formed by using the inflation method. Was argued that
when the physical capital (public property, land) sold the source of incoming cash flows of local budgets is
national wealth (NW). Revealed that the source of the finance flows of local budgets may be the national income
of other countries and fonds of international financial institutions in the case of borrowing (in the form of a direct
loan, the issue and placement of securities). Determined that the outgoing financial flows of the local budgets
ensures the provision of provision of public goods of the population. The output made about the need of use a
scientific approach to the management of financial flows of local budgets that will be promote social and economic
development of the regions and the country as a whole.

Ключові слова: фінансові потоки, місцеві бюджети, ВВП, фактори виробництва, сукупний суспільний
продукт.

Key words: financial flows, local budgets, GDP, factors of production, gross social product.

ся на процесах суспільного відтворення та обсягах
фондів грошових коштів (фондів фінансових ресурсів).
Саме тому, оптимізація фінансових потоків та своєчас-
не коригування напряму їх руху зумовлюють можли-
вості для створення передумов безперебійного та зба-
лансованого соціально-економічного розвитку суб'єктів
господарювання, регіону, країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та методологічні аспекти фінансових

потоків досліджували такі зарубіжні та вітчизняні вчені,
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як Азаренкова Г.М., Горбунов А.Р., Концева В.В., Кос-
тенко С.С., Лазичев О., Майборода О.В., Мороз Л.І.,
Моткуєва А.А., Новіков О.О., Уваров С.А., Черевко В.О.,
Школьник І.О. та ін. Віддаючи належне їх напрацюван-
ням, слід зазначити, що й досі залишають недостатньо
дослідженою економічна природа фінансових потоків
місцевих бюджетів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економічної при-

роди фінансових потоків місцевих бюджетів, що дозво-
лить виявити джерела їх формування та напрями зрос-
тання фінансового потенціалу регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтенсивним фактором економічного зростання в

країні, як відомо, виступає якісне покращення розпо-
дільчих та перерозподільчих процесів, яке, в свою чер-
гу, впливає на відтворюваний процес. Відтворювальний
процес зумовлює відповідний рух капіталу, природних
ресурсів та робочої сили (факторів виробництва). Від
величини факторів виробництва, відповідно марксись-
кої теорії, залежить величина постійного (C) та змінно-
го (V) капіталу [2]. Величина капіталу впливає на вели-
чину сукупного суспільного продукту, який у вартісно-
му виразі є сумою вартостей продукції усіх суб'єктів гос-
подарювання, що складається з постійного капіталу,
змінного капіталу та додаткової вартості (m). Тобто
створення максимально сприятливих умов для залучен-
ня ресурсів у виробничий процес та їх ефективне вико-
ристання є пріоритетним завданням фінансової політи-
ки держави й місцевого самоврядування, вирішення яко-
го покращить фінансовий потенціал регіону та країни в
цілому. Від успішного вирішення цього завдання зале-
жатиме величина сукупного суспільного продукту та
його частини національного доходу (сума оборотного
капіталу та доданої вартості) як основного джерела
наповнення централізованих фондів грошових коштів
(рис. 1).

Таким чином, існує пряма залежність між величи-
ною факторів виробництва та ВВП (основним вимірю-
вачем сукупного суспільного продукту), за рахунок роз-
поділу та перерозподілу якого, в основному, формують-
ся централізовані фонди грошових коштів. Розподіл
ВВП передбачає розподіл доданої вартості та форму-
вання первинних доходів суб'єктів, зайнятих у створенні
ВНП [3]. До таких суб'єктів (власників первинних до-
ходів) відносять:

— фізичних та юридичних осіб, що отримують за-
робітну плату, орендну плату (ренту), проценти, при-
буток та утворюють національний дохід (НД);

— державу та територіальну громаду, які отриму-
ють прибуток від державного та комунального секто-
ру, надходження від володіння державним й комуналь-
ним майном, угіддями та від наданих послуг (рента, про-

цент, плата та інші). Такі кошти й надходять до бюджетів
відповідного рівня.

Крім того, на етапі розподілу ВВП та формування
відповідного централізованого фонду (в залежності від
закріпленої у законодавстві норми) надходять непрямі
податки.

Перерозподіл ВВП, який безпосередньо пов'язаний
із створенням та використанням централізованих
фондів коштів, включає два етапи. На першому етапі
відбувається вилучення частини доходів у власників пер-
винних доходів фізичних осіб (заробітна плата), домо-
господарств (дохід) та юридичних осіб (прибуток) шля-
хом застосування податкового та неподаткового
(інфляційного, позичкового) методів. Після сплати
відповідних податків (зокрема, в Україні фізичними осо-
бами та домогосподарствами — податку з доходів
фізичних осіб, а юридичними особами — податку на
прибуток підприємств) у суб'єктів формуються вторинні
доходи (чистий прибуток та чистий дохід), які можуть
також розподілятися або на споживання або на збере-
ження. Під час споживання вторинні доходи можуть
підпадати під дію інфляційного методу формування цен-
тралізованих фондів коштів, а збереження може пере-
творюватись у інвестиції, які й залучаються відповідни-
ми суб'єктами господарювання, у тому числі органами
державної влади та місцевого самоврядування. Заува-
жимо, що держава в особі органів державної влади та
органів місцевого самоврядування може залучати (у
формі запозичень) тимчасово вільні грошові кошти
фізичних і юридичних осіб шляхом прямого державно-
го (місцевого) кредиту та випуску й реалізації цінних
паперів.

Отже, під час розподілу та перерозподілу ВВП
утворюються вхідні фінансові потоки централізованих
фондів грошових коштів (рис. 2).

Варто зазначити, що джерелом наповнення цент-
ралізованих фондів коштів та формування фінансо-
вих потоків може бути не лише ВВП (або його части-
на національного доходу (НД), а й національне багат-
ство (НБ). Так, фізичний капітал (нагромаджені ма-
теріально-речові фонди) може продаватися, за раху-
нок чого утворюватимуться вхідні фінансові потоки
централізованих фондів коштів. Наприклад, до за-
гального фонду державного бюджету України від
приватизації державного майна у 2013 році надійшло
1,5 млрд грн. [4].

Ще одним джерелом наповнення бюджетів різних
рівнів є НД інших країн та фонди коштів міжнародних
фінансових інституцій у випадку залучення грошових
коштів у вигляді зовнішніх запозичень (державного (міс-
цевого) кредиту й розміщення цінних паперів).

Таким чином, до джерел формування фінансових
потоків централізованих фондів коштів відносять: ВВП,
власне національне багатство (НБ) країни та НД іншої
країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фактори виробництва (ресурси) 

Природні ресурси Капітал  Робоча сила Підприємництво  

C + V m 

Сукупний суспільний продукт (ВВП) 
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Джерело: складено автором за даними [2, том I, глава III].
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На другому етапі перерозподілу
ВВП (вторинний розподіл) утворю-
ються вихідні фінансові потоки цент-
ралізованих фондів грошових коштів,
напрям руху та величина яких зале-
жить від мети економічної політики
держави. Однак, існують напрями
руху фінансових потоків, які є об'єк-
тивно необхідними для існування як
держави, так і місцевого самовряду-
вання (рис. 3).

Разом з тим, слід зауважити, що
джерела утворення вхідних фінансо-
вих потоків та напрями руху вихідних
фінансових потоків будуть різнитися
в залежності від рівня, на якому фор-
муються фонди грошових коштів. Так,
на макрорівні формується централізо-
ваний фонд грошових коштів — дер-
жавний бюджет (в унітарних країнах)
та федеральний бюджет (в федератив-
них країнах). На мезорівні в результаті
руху фінансових потоків також фор-
муються централізовані фонди
коштів, однак, у вигляді місцевих бюд-
жетів (в унітарних країнах) та бюд-
жетів суб'єктів федерації — регіональ-
них бюджетів, бюджетів штатів та
інших (в федеративних країнах).
Фінансові потоки мікрорівня формують децентралізо-
вані фонди коштів підприємств (установ, організацій),
домогосподарств, фізичних осіб.

У контексті даного дослідження нами будуть роз-
глянуті особливості утворення та руху фінансових по-
токів мезорівня унітарних країн, до яких відноситься
Україна. Зауважимо, що фінансові потоки місцевих
бюджетів порівняно з фінансовими потоками держав-
ного бюджету та фондів підприємств (установ, органі-
зацій), домогосподарств й фізичних осіб мають певні
особливості. Наприклад, на відміну від державного бюд-
жету, до місцевих бюджетів не надходять грошові кош-
ти залучені інфляційним методом. Натомість, до місце-
вих бюджетів надходить прибуток, отриманий у резуль-
таті функціонування комунального сектору —
підприємств, установ, організацій, які є комунальною
власністю, тобто власністю територіальні громади села
(кількох сіл у разі добровільного об'єднання в сільську
громаду їх жителів), селища, міста, району в місті [6].
Комунальними підприємствами в Україні є: житлово-ко-
мунальні підприємства (ЖКС), частково підприємства
внутрішньо міського перевезення, тепло-, енерго-, во-
допостачання та інші. У більшій своїй частині такі
підприємства є збитковими, однак, на нашу думку, це
пов'язано з прорахунками системи управління та з по-
рушенням принципів такого управління, зокрема, закон-
ності.

Крім того, до місцевих бюджетів надходять кошти
від комунального майна, угідь, послуг. У випадку надан-
ня в оренду комунального майна (бу-
динки), угідь (землі, зокрема, парків) у
місцеві бюджети надходять орендні пла-
тежі. Органи місцевого самоврядуван-
ня мають також можливість надавати
населенню певні послуги. Наприклад,
послуги з надання різного роду довідок.

Органи місцевого самоврядування
мають право здійснювати реалізацію
комунального майна, угідь (національ-
ного багатства) [6]. У цьому випадку до
місцевих бюджетів будуть надходити
кошти від таких угод.

Зауважимо, що види надходжень,
які формують місцеві бюджети перед-
бачаються Бюджетним кодексом Украї-

ни [7] та Податковим кодексом України [8]. Так, нор-
мативно-правовими актами встановлено лише два місце-
вих податки: єдиний податок та податок на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки, які, за своїми оз-
наками, є прямими.

Слід зазначити, що органи місцевого самоврядуван-
ня у разі дефіцитності місцевих бюджетів мають право
здійснювати запозичення у вигляді прямих кредитів та
шляхом випуску (емісії) та розміщення цінних паперів
(наприклад, облігацій внутрішньої муніципальної пози-
ки). Таким чином, залучають тимчасові вільні кошти на-
селення країни. Крім того, аналогічним способом до
місцевих бюджетів можуть бути залучені кошти міжна-
родних фінансових інституцій та інших країн, які або
надають органам місцевого самоврядування кредити та/
або викупають випущені ними облігації зовнішньої му-
ніципальної позики.

Все вищезазначене дозволяє стверджувати, що вхід-
ні фінансові потоки місцевих бюджетів формуються
шляхом використання податкового та позичкового ме-
тодів, а їх джерелом виступає: ВВП, НБ країни та/або
НД іншої країни, фонди коштів міжнародних фінансо-
вих інституцій (рис. 4).

Вихідні фінансові потоки формуються у вигляді за-
робітної плати робітників комунальної сфери, поточних
витрат комунальних установ (канцтовари, відрядження
та інше), міжбюджетних трансфертів (до бюджетів ниж-
чих рівнів та державного бюджету) та на фінансування
бюджетних програм розвитку регіону (наприклад, буді-
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Рис. 3. Напрями руху вихідних фінансових потоків бюджетів

Джерело: складено автором за даними [5].

Рис. 2. Схема формування вхідних фінансових потоків бюджетів в результаті
розподілу та перерозподілу ВВП

Джерело: складено автором за даними [3].
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вництво автомобільних доріг, розбудо-
ва інфраструктури міста, селища, села)
й підтримку населення (наприклад, ко-
мунальні субсидії), установ, організацій
(наприклад, надання пільг з місцевих по-
датків) [6]. Таким чином, органами
місцевого самоврядування забезпе-
чується надання суспільних благ тери-
торіальній громаді.

Зауважимо, що бюджетні відносини
пронизують усі сторони терито-
ріального відтворювального процесу,
тому місцеві бюджети мають високу
ступінь трансформації відповідно до
зміни цілей та задач регіонального роз-
витку. Саме тому, важливим є форму-
вання ефективного механізму впливу на
бюджетні процеси взагалі та на фінан-
сові потоки місцевих бюджетів зокрема.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ

РОЗРОБОК
З метою оптимізації фінансових по-

токів місцевих бюджетів та своєчасного
коригування напряму їх руху об'єктив-
но необхідним є застосування науково-
го підходу до формування таких вхідних
та вихідних потоків. Врахування еконо-
мічної природи фінансових потоків
місцевих бюджетів під час здійснення
управлінського процесу позитивно
вплине на фінансовий потенціал регіо-
ну та забезпечить досягнення цілей соц-
іально-економічного розвитку регіону й
країни в цілому. Отже, здійснення ефек-
тивного управління фінансовими пото-
ками місцевих бюджетів є головною ме-
тою діяльності органів місцевого само-
врядування та органів державного вла-
ди, уповноважених здійснювати таке управління. Розбу-
дова ефективно-функціонуючої системи управління
фінансовими потоками місцевих бюджетів повинна ста-
ти результатом подальших наукових досліджень.
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ВВЕДЕНИЕ
Основной целью экономического развития в конечном

итоге является благосостояние общества. Уровень благо-
состояния населения не может быть равным, так как у каж-
дого члена общества различные возможности и стартовые
условия. В классической политэкономии уровень благосо-
стояния населения определялся его вкладом в создание об-
щественного продукта и в соответствии с родом деятельно-
сти предприниматель получал прибыль, землевладелец рен-
ту, наемный работник заработную плату. В эпоху класси-
ческого капитализма предприниматель в погоне за высокой
прибылью, желая сократить издержки, стремились мини-
мизировать заработную плату. В результате чего она не все-
гда обеспечивает наемному работнику нормальные условия
жизни. Оказавшись без работы в кризисные периоды или в
связи со структурными изменениями, а также в случае бо-
лезни, увечья наемный работник оказывался без средств
существования. Кроме того, в любом обществе были и есть
категории лиц, не владеющих ни одним из факторов произ-
водства, и нуждающиеся в социальной защите — это пре-
старелые, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи и т.п.,
которые нуждаются в помощи. До конца XIX — начала XX
веков данные категории населения поддерживались со сто-
роны более обеспеченных родственников, если таковые
имелись, или были охвачены какими-либо благотворитель-
ными мероприятиями.
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FEATURES OF FORMATION OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM — A HISTORICAL ANGLE

Статья посвящена вопросам формирования системы социальной защиты и охватывает период зарож-
дения и основные этапы развития системы социальной защиты. В статье рассматриваются особенности
зарождения системы социальной защиты в развитых странах Европы, США, России и Азербайджана как
в составе России, так и после обретения независимости.

The article is devoted to the formation of the social protection system and covers the period of origin and the
main stages of development of the social protection system. This article discusses features of origin of social
protection in the developed countries of Europe, USA, Russia and Azerbaijan, as a part of Russia, and after
independence.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Лишь с конца XIX во многих европейских странах ста-
ла формироваться принципиально новая система социаль-
ного обеспечения наёмных работников, осуществляемая на
правовой основе, закрепляемой государством. Одной из
первых меры по социальной защите стали осуществлять в
Германии. В конце XIX в. для Германии было характерно
сильное профсоюзное движение, под давлением которого
правительство было вынуждено принять ряд социальных
законов, разработанных правительством во главе Отто фон
Бисмарком. Так, в 1878 году был принят закон об ограниче-
нии детского труда, в 1883 году о страховании промышлен-
ных рабочих на случай болезни, в 1884 году — закон о стра-
ховании от несчастных случаев, а в 1889 году закон об обя-
зательном страхование по инвалидности и по старости. Дан-
ные законы носили принудительный характер, а страховой
фонд формировался на 70% из средств наемных рабочих и
на 30% из средств предпринимателей [1, c. 289]. Государ-
ство выступало гарантом социального страхования и по-
средством норм права закреплялись единые условия и раз-
меры пособия, которые не зависели от того, в какой отрас-
ли работали застрахованные. Согласно страховому законо-
дательству застрахованному предоставлялись бесплатное
лечение, бесплатные лекарства и денежное пособие. Денеж-
ные пособия выдавались в случае болезни; при частичной
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или полной утрате трудоспособности; при производствен-
ной травме; женщинам в связи с родами; на похороны в слу-
чае смерти больного и т.п. Размер пособия зависел от вы-
плат, внесенных застрахованным. По достижении работни-
ком 70 лет он мог рассчитывать на пенсию по старости. Пен-
сия состояла из 2-х частей: твердой суммы, выплачиваемой
государством и основной части [2, c. 21]. В остальных ев-
ропейских странах страховые законы были приняты поз-
же.

Великобритания — это первая капиталистическая стра-
на, которая в 80-ые годы восемнадцатого века ввела зако-
нодательное регулирование организации труда с помощью
фабричного законодательства, а в 70-ых годах девятнадца-
того века приняла нормативные акты по обязательному
страхованию отдельных категорий рабочих в случае утра-
ты трудоспособности на производстве, а начиная с 60-ых
годов девятнадцатого века схожие виды фабричного зако-
нодательства формируются и в других западноевропейских
странах. Тогда как, законы о страхование по болезни и ин-
валидности были приняты в 1911—1913 годы ХХ века. В
Англии пенсии по старости назначались по достижении 69
лет. Кроме того, в рамках социального страхования предо-
ставлялась медицинская помощь, медикаменты, санаторное
лечение. В работе страхования активно участвовали пред-
ставителей застрахованных, часть страховых взносов пре-
доставлялась государством. В конце 1-й мировой войны в
Англии был проведен ряд реформ, касающихся не всего
населения, а определенной его части. Реформы были на-
правлены на поддержание жизненного уровня занятых в
военно-промышленном производстве и демобилизованных
солдат. Для занятых в военно-промышленном комплексе
были повышены заработные платы, для демобилизованных
солдат выплачивались пособия по безработице до того, вре-
мени пока они не найдут работу [1, c. 167].

Позже, уже после 2-й мировой войны в Англии была
проведена более существенная реформа, охватывающая
всех лиц наёмного труда и членов их семей. На уровне на-
ционального минимального стандарта были установлены
пенсии и пособия в твёрдых размерах без учёта заработка.
Кроме того, в стране медицинская помощь стала осуществ-
ляться бесплатно за счёт средств государства.

Во Франции меры социальной защиты стали реализо-
вываться с 1911 года, когда был принят закон о страхова-
нии по старости, согласно которому право на пенсию по
старости получали лица, достигшие 65 лет [2, c. 23]. В слу-
чае возникновения необходимости пенсия могла выплачи-
ваться лицам младше 65 лет, в этом случае ее размер был
меньше, чем у лиц достигших 65 лет. Закон о страховании
по болезни во Франции был принят в 1928 году [2, c. 23].

В США законодательство в области социальной защи-
ты стало формироваться с 1908 года. Первым был закон о
страховании от несчастного, который к 1920 году стал дей-
ствовать во многих штатах страны. В этом же году был при-
нят закон о страховании по старости, который распростра-
нялся только на служащих федеральных органов и ветера-
нов войны. Только в 1935 году в США был принят федераль-
ный закон о социальном обеспечении. Согласно этому за-
кону в стране были введены пенсии по старости, а также
государственная помощь некоторым категориям нуждаю-
щегося населения [2, c. 24].

В период правления Ф.Рузвельта в США был принят
закон о помощи безработным и создана Федеральная ад-
министрация по оказанию чрезвычайной помощи безработ-
ным, которая организовала систему общественных работ.
К общественным работам привлекалась молодежь мужско-
го пола в возрасте от 18 до 25 лет, для которых организовы-
вались лагеря, в которых им предоставлялось жилье, еда,
форма и 1 доллар в день, в качестве оплаты труда. Мобили-
зованные в этих лагерях молодые люди под руководством
инженерно-технического персонала участвовали в строи-
тельстве дорог, мостов, мелиоративных сооружений, поса-
дили большое количество лесонасаждений [3, c. 390—394].

Для Азербайджана, входящего в состав Российской
империи и СССР система социальной защиты соответство-
вала общегосударственной. В Российской империи в конце
XIX века отсутствовала государственная система социаль-
ного обеспечения и в качестве основной формой поддерж-
ки рабочих использовалась взаимопомощь, которая осуще-
ствлялась из касс взаимопомощи, созданных на казённых
горных заводах. Кроме того, в случае получения рабочими
увечья предусматривалось взыскание с предпринимателей
ущерба. В силу ряда причин (неточности формулировок

правовых норм, больших судебных издержек, неграмотно-
сти рабочих и бюрократизма в судебной системе) реализа-
ция выплаты ущерба рабочим была практически сведена к
нулю [4, c. 83—86]. Активная борьба пролетариата вынуж-
дает правительство установить пенсии утратившим трудо-
способность рабочим горных заводов и рудников и назна-
чить вознаграждение рабочим в связи с несчастными слу-
чаями [2, c. 1—14]. Определённый шаг к введению социаль-
ного обеспечения пролетариата был сделан в 1912 году, ког-
да были приняты законы "Об обеспечении рабочих на слу-
чай болезни" и "О страховании от несчастных случаев".
Однако эти законы не распространялись на всех наемных
рабочих. Существующее законодательство не было эффек-
тивным в силу своего несовершенства (незначительные раз-
меры вознаграждения, отсутствие компенсации при про-
фессиональном или общем заболевании и безработице и т.п)
[4, c. 83—86]. Более совершенным являлся Устав о промыш-
ленном труде, разработанный в 1913 году, который состо-
ял из 4 разделов. В данном уставе содержались нормы, оп-
ределяющие общие вопросы страхования наёмных работ-
ников, вознаграждении рабочих и служащих, потерпевших
вследствие несчастных случаев, а также членов их семейств
в фабрично-заводских, горных и горнозаводских предпри-
ятиях, а также правила о вознаграждении потерпевших
вследствие несчастных случаев рабочих и служащих казён-
ных предприятий отдельных ведомств [5, c. 7].

Особенности формирования системы социальной защи-
ты в Азербайджане.

Для Азербайджана до конца XIX — начала ХХ веков
было характерно то, что о людях, нуждающихся в социаль-
ной защите, заботилась семья и родственники, что близко к
Южно-Европейской модели социальной системы.

На рубеже 2-х веков в связи с развитием промышлен-
ности и нефтяным бумом в стране появились крупные ме-
ценаты, занимающиеся благотворительностью. В основном
это были небогатые в недалеком прошлом, и неожиданно
разбогатевшие в связи обнаружением на участках нефтью
люди. Недавнее бедное прошлое позволяло этим людям хо-
рошо понимать нужды обездоленных и активно занимать-
ся благотворительностью.

В 1918 году была образована Азербайджанская Демок-
ратическая Республика, которая формируя новое законо-
дательство страны, уделила внимание и социальному поло-
жению трудящихся. Следует отметить, что первое прави-
тельство независимого Азербайджана (1918—1920 годы)
функционировало в сложных условиях кризиса нефтяной
промышленности, роста цен на основные продукты пита-
ния, а низкая оплата труда усугубляли и без того тяжелое
положение рабочих и служащих. Для улучшения экономи-
ческой ситуации и улучшения положения наемных работ-
ников правительство считало необходимым приостановле-
ние падения производства, роста цен и инфляции, а также
вовлечение в процесс государственного управления трудя-
щихся. Регулированием социальных вопросов в Азербайд-
жанской Демократической Республике осуществлялось
одновременно рабочей комиссией парламента, и правитель-
ством на уровне Министерства труда. Основным направле-
нием социальной политики правительства было формиро-
вание рабочего законодательства. 19 марта 1919 года пар-
ламент, по требованию Министерства труда, принял закон
об учреждении при Министерстве Особого совещания по
рабочему вопросу, которое стало заниматься вопросами
охраны труда и регулирования взаимоотношений между
рабочими и предпринимателями. Совещание состояло из
десяти человек, по пять человек от рабочих и работодате-
лей. Оно имело право надзора за исполнением действую-
щих законов по охране труда и всеми мероприятиями, на-
правленными на улучшение материального положения тру-
дящихся. За малый период существования (23 месяца) Пар-
ламент страны принял несколько законопроектов по улуч-
шению материального положения рабочих и служащих,
представленных Министерством труда. Однако отсутствие
опыта в принятии законов и их реализации, а также малый
период существования не позволили молодому государству
провести социальные реформы и последовательную соци-
альную политику. Повышение заработных плат в стране
увеличивало дефицит бюджета, вынуждая правительство
повышать тарифы или покрывать дефицит за счет эмиссии
денег. Работа правительства в области социальной полити-
ки критиковалась со стороны социалистических партий,
которые отмечали, что меры принимаемые правительством
не способствуют реальному улучшению положения трудя-
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щихся [6, c. 97]. В последующие годы система социальной
защиты в Азербайджане, вошедшем в состав СССР, форми-
ровалась в соответствии с общепринятыми в стране стан-
дартами.

Система социальной защиты в России стала формиро-
ваться после революции 1917 года. В первые годы существо-
вания новое правительство начинает формировать систему
социального обеспечения, элементами которой было соци-
альное обеспечение наемных рабочих, государственное
обеспечение военнослужащих и членов их семейств, а так-
же содержания соответствующих категорий населения в
инвалидных домах, в детских домах и т.п. Кроме того, госу-
дарство приступает к созданию системы медицинского об-
служивания населения. В 1918 году был создан Народный
комиссариат социального обеспечения [2, c. 14—28].

В последующие годы была сформирована правовая база
системы социальной защиты. Так, закрепляется право на
социальное обеспечение инвалидов из числа лиц, работав-
ших по найму и военнослужащих; право на пенсию по слу-
чаю потери кормильца семей трудящихся; выплата пособий
застрахованным в случае временной нетрудоспособности;
устанавливается единовременное пособия по уходу за ре-
бёнком; пособие на кормление ребёнка. Кроме вышепере-
численного, бесплатная медицинская помощь оказывается
всем гражданам, получает развитие курортное лечение,
организуются дома отдыха. В Конституции СССР 1936 года
ст. 120 закрепляется права граждан на материальное обес-
печение в старости, а также — в случае болезни и потери
трудоспособности [7]. В 1937 году государство полностью
берет на себя финансирование здравоохранения.

После 2-ой мировой войны в стране возникает необхо-
димость в социальной защите инвалидов и семей погибших
военнослужащих. В 70—80 годы система социального обес-
печения совершенствуется: повышаются минимальные раз-
меры пенсий для рабочих, служащих и членов колхозов; для
которых вводится аналогичный с рабочими и служащими
порядок исчисления пенсий. Кроме того, предоставляются
дополнительные льготы инвалидам-слепым при пользовании
транспортом; повышаются нормы расходов на питание де-
тей в детских дошкольных учреждениях и домах ребёнка;
улучшается здравоохранение [2, c. 14—28]. В Конституции
принятой в 1977 году отмечается, что она гарантирует равен-
ство прав женщин и мужчин [7, ст. 35]; право граждан на ох-
рану здоровья [7, ст. 4]); право на материальное обеспечение
[7, ст. 43] и осуществление заботы государства о семье [7, ст.
53]. С данного времени до переходного периода законода-
тельства о социальном обеспечении совершенствовалось,
улучшались материально-бытовые условия участников Вели-
кой Отечественной войны и семей погибших военнослужа-
щих, обеспечения транспортными средствами инвалидов, в
том числе инвалидов с детства и снабжения населения про-
тезно-ортопедическими изделиями, увеличилась продолжи-
тельность декретных отпусков и по уходу за ребенком и т.п.

В период вхождения Азербайджанской Республики в
состав союзного государства социальное страхование и пен-
сионное обеспечение осуществлялись за счет государства.
Выдаваемые населению пенсии и пособия производились
непосредственно из государственного бюджета.

В 1990 году был основан Советский Фонд социального
страхования и обязал все предприятия, организации и уч-
реждения, функционирующие в стране вносить отчисления
в этот фонд.

В 1991 году указом Кабинета Министров Азербайджан-
ской ССР был создан Фонд социального страхования Азер-
байджанской ССР.

После восстановления независимости Азербайджана во
второй половине 1991 года, филиал азербайджанского со-
ветского Пенсионного фонда был преобразован в Пенси-
онный фонд Азербайджана Указом президента от 16 декаб-
ря 1991 года.

В настоящее время в 15 статье Конституции Азербайд-
жанской Республики "Экономическое развитие и государ-
ство" пункт 1 провозглашается, что экономическое разви-
тие должно иметь социальную направленность. Далее в 16
статье Конституции "Социальное развитие и государство",
провозглашается, что "Азербайджанское государство забо-
тится о повышении благосостояния народа и каждого граж-
данина, его социальной защите и достойном уровне жиз-
ни". Тем самым государство берет на себя ответственность
за благосостояние граждан [8].

 С 1 июня 1992 года в Милли Меджлисе (парламенте стра-
ны) Азербайджана был принят закон "О Норме отчислений

для социального страхования и фонда занятости", согласно
которому взносы на социальное страхование составляли 40%
от фонда заработной платы. Из полученной суммы 85% на-
правлялись в Пенсионный фонд, а остальная часть в размере
15% направлялись в Фонд социального страхования [9].

В том же году в целях совершенствования и модерниза-
ции системы социального обеспечения Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования были реорганизованы в еди-
ный Государственный Фонд Социальной Защиты. Принятый
позже Законы о социальном страховании (1997) и пенсион-
ная реформа (2001) приблизили систему социального обес-
печения к международными стандартами. С 2003 года с це-
лью совершенствованию системы государственных пенсий
в Азербайджанской Республике функции Министерства
труда и социальной защиты населения Азербайджанской
Республики по предоставлению, финансированию и конт-
ролю за выплатами пенсий и дополнительных льгот были
переданы Государственному фонду социальной защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в на-

чале ХХ век в Азербайджане со стороны Азербайджанской
Демократической Республики была предпринята попытка
создать систему социальной защиты. В последующие годы
население Азербайджана, входящего в состав союзного го-
сударства было охвачено общегосударственной системой
социальной защиты. После обретения независимости в
Азербайджане стала формироваться система социальной
защиты в соответствии с международными стандартами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досліджуючи суспільні відносини в сфері держав-

ної політики по управлінню органами суду, юстиції і
судової експертизи зокрема, через призму адміністра-
тивного управління в історіографії доби Директорії, є
необхідність вивчення проблематики у комплексному
дослідженні. Відіграючи провідну роль у встановленні
істини, державне управління судовою експертизою
здійснювалась на підставі теоретичних та практичних
здобутків та історично-правового досвіду через ме-
ханізм політичного, відомчого та контрольного управ-
ління правоохоронною системою.

Наукові ідеї, що лягли в основу організаційної
побудови та управління органами судової експертизи
України, їх функції в еволюції ефективності механізму
управління цими органами, традиційно є об'єктами до-
слідження автором в хронологічній послідовності пев-
ного історичного етапу України — за доби Директорії
Української Народної Республіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
окремі статті, періодично з'являлися в наукових публі-
каціях, зокрема історичні віхи розвитку і становлення
науково-судової експертизи Української Народної Рес-
публіки часів Центральної Ради, але питання держав-
ного регулювання органами судової експертизи за доби
Директорії Української Народної Республіки в публі-
каціях відсутні.
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Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управлін-
ня щодо ознайомлення громадськості із сторінками
історії розвитку і становлення органів судової експер-
тизи за доби Директорії Української Народної Респуб-
ліки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити історичний досвід державно-

го регулювання органами судової експертизи за доби
Директорії Української Народної Республіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із зміною політичної ситуації щоразу починається

нова сторінка в історії розвитку української держав-
ності та процесу реформування державотворення, пра-
воохоронних органів і експертної системи зокрема.

Так, 15 липня 1918 р. Міністерство судових справ,
яким здійснювалася вся правова політика, переймено-
вано на Міністерство юстиції, та робота Київського
Кабінету науково-судової експертизи контролювалася
не лише Міністерством юстиції, але за представленням
міністра юстиції керуючий Київським Кабінетом і його
помічники затверджувалися особисто гетьманом Ско-
ропадським. Саме тоді Міністерством юстиції було за-
кладено основу українізації науково-судової експерти-
зи.
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Однак у другій половині дня 14 грудня 1918 р. Гетьман
Павло Скоропадський власноручним актом зрікся влади,
проголосивши: "…Усім, усім по установам України. Усім
військовим частинам і установам. Я, Гетьман всієї Украї-
ни, протягом семи з половиною місяців всі свої сили клав
на те, щоб вивести країну з того важкого стану, в якому
вона знаходилася. Бог не дав мені сили справитися з цим
завданням. Нині з огляду умов що склалися, керуючись
винятково благом України, від влади відмовляюся".

Гетьманський Кабінет міністрів у свою чергу постано-
вив: "…обміркувавши вимогу Директорії, Рада Міністрів
ухвалила скласти з себе повноваження і передати владу
Директорії, яка стояла на чолі протигетьманського по-
встання". Постанову підписали голова Ради міністрів
С. Гербель, міністр торгу і промисловості С. Мерінг, міністр
внутрішніх справ І. Кістяковський, міністр фінансів
А. Ржепецький, міністр народної освіти В. Науменко, міністр
праці В. Косинський та державний контролер С. Петров.

14 грудня 1918 року, із припиненням існування
Української Держави П. Скоропадського, розпочався
новий етап державного будівництва в Україні — у цей
день влада в Україні перейшла до утвореної у листопаді
1918 р. Директорії, яка проголосила про відновлення Ук-
раїнської Народної Республіки, що існувала в період
Центральної Ради та її законодавства, сформувавши
уряд — Раду Народних Міністрів УНР, юридичний ста-
тус якого чітко не визначався.

Із урочистим вступом 18 грудня 1918 року до Киє-
ва, Директорією було проголошено Заяву про те, що вся
влада в УНР належить лише трудівним класам: робіт-
ництву і селянству, а нетрудові класи позбавлялись пра-
ва порядкувати державою; і запевняла, що передасть
права і повноваження лише трудовому народу само-
стійної УНР: найвища влада належить Директорії, а за-
конодавча — Трудовому Конгресу, обраному трудовим
народом, виконавча влада належала Раді Народних
Міністрів, а влада на місцях — трудовим радам селян,
робітників і трудової інтелігенції. Виборчих прав були
позбавлені не лише заможні власники, а й частина інте-
лігенції: професори, адвокати, лікарі, педагоги середніх
шкіл тощо, а отримали виборчі права лише представни-
ки інтелігенції, які мали "безпосередні контакти з на-
родом": лікарські помічники, фельдшери, вчителі народ-
них шкіл, службовці канцелярій та ін.

Директорія Української Народної Республіки, ство-
рена 14 листопада 1918 року з п'ятьох осіб на чолі з Воло-
димиром Винниченком, як альтернативний уряд Гетьма-
нату, повернула назву держави — Українська Народна
Республіка, 2 січня 1919 року відмінила закон гетьмансь-
кого уряду "Про утворення Державного Сенату" і відно-
вила діяльність Генерального суду, який тепер отримав
назву "Надвищий Суд Української Народної Республіки".

Деякі міністри Української держави були заареш-
товані, та під жорстким контролем Директорії 26 груд-
ня 1918 року було сформовано Перший уряд Директорії
— Раду Народних міністрів УНР на чолі з В.М.Чехівсь-
ким. Однак Уряд був без визначеного юридичного ста-
тусу, без розподілу владних повноважень між Радою
Народних Міністрів і Директорією.

Увесь український народ очікував від Директорії та
уряду вжиття заходів до виведення України, оточеної
ворогами з усіх боків: 6 різними арміями, що діяли на її
території: на заході стояли польські війська, після по-
валення гетьманської держави посилився рух радянсь-
ких військ в Україну, на південно-східному кордоні ви-
ступили російські сили антибільшовицького спрямуван-
ня, які очолив генерал Денікін, південна смуга з Оде-
сою, Миколаєвом і Херсоном була зайнята француза-
ми; німецька і австро-угорська армії дотримували ней-
тралітету, бо їх солдати після німецької революції у ли-
стопаді здебільшого виїздили на Батьківщину; окрім
того, в Україні почали діяти сотні загонів під проводом
різних отаманів, із подолання внутрішніх протистоянь
та міжнародної ізоляції.

Але становище України і Директорії УНР як верхов-
ної влади на Україні було дуже складним і хитким: 29
січня 1919 р. Відділ юстиції, утворений при Тимчасово-
му Робітничо-Селянському Уряді України 28 листопа-
да 1918 р., перетворено на Народний комісаріат юстиції
на чолі з кваліфікованим юристом О. Хмельницьким,
якому доручалось негайно по затвердженню нових
штатів призначити осіб прокурорському нагляду.

Починаючи з грудня 1918 р. Декретом Тимчасового
робітничо-селянського уряду України було створено
Всеукраїнську Надзвичайну комісію, а 14 лютого 1919
р. Рада Народних Комісарів України затвердженим
"Тимчасовим Положенням про Народні Суди і Рево-
люційні Трибунали Української Радянської Соціалі-
стичної Республіки" постановила ліквідувати всі Судові
установи, існуючі на території України до встановлен-
ня Радянської влади (Генеральний Суд, Судові Палати,
Окружні суди Мирових Суддів, Суди Військові,
Морські, Волосні, Комерційні та інші), а також всі уста-
нови і організації при колишніх судових місцях (Про-
курорський Нагляд, Нотаріат, Присяжну і Приватну
адвокатуру, Інститути Судових Слідчих, Судових При-
ставів та т.д.) [1].

Від 1 березня 1919 р. Народний комісаріат юстиції
(НКЮ), керований Народним Комісаром Юстиції
А. Хмельницьким, контролював діяльність судів і
слідства: для цього у структурі НКЮ було створено кон-
трольно-слідчий відділ.

Після переїзду радянського уряду до Києва із лю-
того 1919 р. розпочався новий період роботи Київсько-
го Кабінету НСЕ при українській юстиції: Київський
КНСЕ продовжував працювати у підпорядкуванні НКЮ
УСРР, входячи до складу контрольно-слідчого відділу.
Так, завідуючий контрольно-слідчим підрозділом Сен-
дик у квітні 1919 р. повідомляв про Київський Кабінет
НСЕ, що "...в цілях допомоги слідчим при контрольно-
слідчому відділі Народного комісаріату юстиції створе-
но кабінет науково-судової експертизи, обслуговуючи
всю республіку" [2].

Робота Київського Кабінету НСЕ проходила в дуже
складних умовах: на території українських земель, що
раніше перебували в складі Російської імперії, залиша-
лися чинними і успадковані закони царської Росії, і Тим-
часового уряду, а чіткої концепції розвитку державних
органів, в тому числі і судової експертизи, не було. Про-
блеми взаємин між різними гілками влади вирішувалися
за допомогою різних на поспіх розроблених, юридично
недосконалих ухвал, постанов, декретів. Все це призво-
дило до породження конфліктів і не порозумінь між Ра-
дою Народних Міністрів та Директорією, яка не мала
відповідних органів для проведення в життя її програми.

Ускладнювався процес державного регулювання не
тільки внутрішніми причинами, породженими через
відсутність кваліфікованих кадрів, але й постійними проти-
річчями: в уряді не було єдності і спільної політичної лінії
— спершу прихильників Директорії об'єднувала боротьба
проти гетьманського уряду, а з падінням гетьманату розбі-
жності посилились — тривали тертя між течіями Українсь-
кого національного союзу, з членів якого була обрана Ди-
ректорія, стосовно політичної і соціальної програми:
більшість (Винниченко, Чеховський, Шаповал) — виступа-
ли за союз (із певними застереженнями) з більшовиками
проти Антанти, а решта на чолі з Петлюрою закликали до
спільних дій уряду з Антантою проти більшовиків.

Отже, проблема постійних протиріч, невизначеності
правового статусу й компетенції у державному уп-
равлінні, сприяли зростанню злочинності. Тому на су-
дову експертизи покладалися великі надії. Так, пра-
вильність судових рішень по кримінальних і цивільних
справах залежить від застосування найбільш сучасних
способів вияснення матеріальної істини в судовому про-
цесі. Недостатня постановка розшукової та слідчої ча-
стини і відсутність добре поставленої експертизи
збільшують число нерозкритих злочинів і можливість
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допущення судових помилок, що підриває довіру до
правосуддя.

Саме наукові прийоми боротьби зі злочинністю і
обумовили виникнення в Західній Європі спеціальних
інститутів криміналістики для застосування успіхів тех-
нічних знань для справи правосуддя, і такими культур-
ними закладами на Україні є Київський і Одеський Кабі-
нети науково-судової експертизи. До кола діяльності
належать дослідження за допомогою фотографії — зви-
чайної і спеціальної (метричної, кольороподільної, за
допомогою ультрафіолетових променів та ін.), мікрофо-
тографії, дактилоскопії, хімічного та мікроскопічного
аналізів та інших технічних прийомів. "Сприяючи про-
веденню оглядів, досліджуючи різного роду речові до-
кази, в тому числі зброю і засоби злому та залишених
пошкоджень, плям крові із визначенням їх належності
людині чи тварині, волосся, грошових знаків, доку-
ментів, печаток і способів виконання їх підробки, віднов-
лювати невидимі тексти повідомлень, написаних "сек-
ретним" чорнилом, виявляти витравлені, витерті та зак-
риті письмена, займатися розробкою методів злочин-
ності, які складають предмет криміналістики — все це
належало до виконання Київським Кабінетом НСЕ" [3].

По Закону, виданому в період Гетьманства, на Київсь-
кий КНСЕ додатково, крім грошових знаків було покладе-
но дослідження фальшивих кредитних білетів по справах
про їх підробку, що виникають у судовому порядку [4].

У 1918 році Київським Кабінетом НСЕ було викона-
но експертизи по 389 справах, головним чином про
підробку грошових знаків-експертизи по 325 справах.
Правда, в 1919 р. цей показник впав до 80 експертиз. В
тому числі про підробку грошових знаків виконано екс-
пертизи по 63 справах — звітував 19 жовтня 1919 року
Прокурору Київської Судової Палати керуючий Киї-
вським КНСЕ професор С.М. Потапов [4].

Матеріалів про діяльність КНСЕ у період доби
Української Народної Республіки 1918—1919 років збе-
реглося дуже мало, свідченням діяльності є лише окремі
окремі документи. І все ж, Керуючий Київським Кабі-
нетом НСЕ С.М. Потапов зумів переконати, що штати
кабінету необхідно зберегти, не скорочуючи їх.

Із травня 1919 року Директорія уособлювалася з її
лідером С. Петлюрою, який одержав фактично дикта-
торські повноваження. Серед небагатьох документів
цієї епохи збереглося Подання Керуючого Київським
КНСЕ від 30 серпня 1919 року С.М. Потапова прокуро-
ру Київської судової палати такого змісту: "…на вико-
нання Циркуляру Управління Юстиції при Головноко-
мандуючому збройними силами на Півдні Росії від 11
серпня 1919 року за №54, маю честь надати пояснення
моє і пояснення помічників моїх доктора М.М. Туфа-
нова, О.П. Семенцова, В.І. Фіворського та М.А. Петро-
ва про службу в Кабінеті Науково-Судової Експертизи
в період володіння Києвом зі сторони більшовиків, а та-
кож список осіб із необхідними відомостями" [5].

На жаль, ці відомості не збереглися, але невдовзі
Керуючий Київським КНСЕ С.М. Потапов за невідомих
обставин переїхав із сім'єю до Одеси, де багато років
працював лаборантом в Одеському Кабінеті НСЕ.

30 грудня 1919 р. кабінет очолив відомий вчений у
галузі дослідницької і судової фотографії професор
В.І. Фаворський. Силами В.І. Фаворського, М.О. Пет-
рова, М.М. Туфанова. В.А. Франковського і прийнято-
го на посаду фототехніка В.Л. Павлова вдалося налаго-
дити роботу кабінету і продовжити проведення судо-
вої експертизи по дослідженню документів, дактилос-
копічних, трасологічних, судовохімічних дослідженнях.

В складних умовах громадянської війни 11 грудня
1919 р. в Харкові створено Комітет юстиції при Всеук-
раїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 р.
його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції
України, який очолив політичний діяч Є. Терлецький.

В умовах громадянської війни та інтервенції, коли
на території України у 1919—1920 рр. діяли шість різних

армій — українська, Червона, Біла, Антанти, польська
та анархістська, коли не можливо провести чітку межу
між цивільною та військовою владою, коли за доби Цен-
тральної Ради та Директорії на теренах України, окрім
законів УНР продовжували діяти не скасовані УЦР нор-
мативно-правові акти Російської імперії та Тимчасово-
го уряду, робота Київського кабінету НСЕ була значно
ускладненою, доводилося розв'язувати проблеми та
вирішувати непосильні завдання. За таких складних об-
ставин судова експертиза, функціонуючи фактично в
умовах війни, ставала важливим елементом у системі
державного, оскільки була одним із різновидів держав-
ної влади та відігравала значну роль у встановленні істи-
ни в правозахисній системі.

На жаль, під час коротко часової окупації Києва біло-
поляками (з 6 травня по 12 червня 1920 р.) повністю збе-
регти цінне наукове обладнання кабінету, придбане за
спеціальним замовленням у 1914 році на суму більше 20
тис. золотих карбованців у Швейцарії, не вдалося: значна
частина майна кабінету була пограбована окупантами. Це
негативно відбилося на матеріальній базі, але не зупинило
діяльності даної установи. Більше того, планувалося підви-
щити правовий статус кабінету, реорганізувавши його в
інститут. Про це у квітні того ж року Київська газета "Ком-
мунист" повідомляла своїх читачів в статті "Институт на-
учно-судебной экспертизы": "…Киевский кабинет научно-
судебной экспертизы преобразовывается в институт на-
учно-судебной экспертизы. При институте будут читать-
ся лекции и производиться лабораторные занятия для оз-
накомления работников советскоге суда с производством
различных исследований" [5]. На жаль, цей намір реалізу-
вати в життя тоді так і не вдалося.

ВИСНОВКИ
Разом з тим, нетривалий досвід діяльності Київсь-

кого КНСЕ за доби Директорії Української Народної
Республіки, дає корисний досвід для формування чіткої
концепції розвитку державних органів, в тому числі су-
дової експертизи в складі органів юстиції, дотримання
послідовності та відсутність впливу політичних течій.

Досвід вітчизняної історії, не втрачаючи актуаль-
ності, має суттєвий вплив на формування чіткої кон-
цепції функціонування державного управління для
підвищення рівня встановлення істини в правосудді дер-
жави, впливати на міцність і стабільність українського
державотворення.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є вивчення історичного досвіду створення і роз-
витку судової експертизи в Європі.
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ВСТУП
Відношення до кризових явищ в економіці кардиналь-

ним чином змінювалося протягом майже трьох століть з часу
першої кризи, що протікала на початку XVIII ст. З того часу
переважали твердження про те, що економічні кризи або
взагалі неможливі при капіталізмі (Ж.-Б. Сей, Д. Рікардо),
або вони носять випадковий характер (Р. Робертус).

У середині 30-х рр. XX ст. виникла теорія Кейнса про
те, що економічні кризи в умовах капіталізму неминучі й
випливають із природи властивого йому ринку, а негативні
наслідки можна згладжувати. При цьому Кейнс висунув
ідею про державне втручання в економіку з метою стиму-
лювання ефективного сукупного попиту.

Руйнівна фаза розвитку кожної кризи визнається не
стільки як суспільне зло, скільки як умова, що забезпечує
поступальний розвиток економіки. Відповідно до хвилепо-
дібного характеру розвитку економіки за прогресом очі-
кується регрес і криза.

Нині об'єктивною умовою сучасної економіки є глоба-
лізація економічних процесів виробництва, обміну, розпо-
ділу й споживання товарів і послуг, яка підсилює не-
стабільність національної й світової економіки в до такої
межі, що держава не може контролювати процеси, які відбу-
ваються за межами її кордонів, але які все більше вплива-
ють на національну й світову економіку в цілому.
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на державному рівні сприятливого інвестиційного клімату.

Визначено принципи інвестиційної антикризової політики держави. Запропоновано заходи створен-
ня та вдосконалення законодавчої й нормативної бази інвестиційної діяльності в Україні. Для регіональ-
ного рівня запропоновано заходи підтримки державою ініціативних інвестиційних проектів.
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industry and create crises functioning. The evolution of mechanisms to encourage the development of regional
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Key words: еvolution, mechanisms to encourage development of regional investment and construction industry,
principles, investment anti-crisis policy.

Тому з метою вироблення адекватних сучасним реал-
іям механізмів стимулювання розвитку регіонального інве-
стиційно-будівельного комплексу потрібно дослідити ево-
люцію цього питання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виділити фактори, які впливають на механізми стиму-

лювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельно-
го комплексу. Дослідити аспекти еволюції механізмів сти-
мулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівель-
ного комплексу. Запропонувати заходи створення та вдос-
коналення законодавчої й нормативної бази інвестиційної
діяльності в Україні. Для регіонального рівня запропонува-
ти заходи підтримки державою ініціативних інвестиційних
проектів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Нові кризові умови функціонування національної еко-

номіки передбачають якісно нові аспекти формування еко-
номічної діяльності будівельних організацій та механізмів
їх державного регулювання в окремих регіонах.

Необхідно виділити ряд факторів, які впливають на ме-
ханізми стимулювання розвитку регіонального інвестицій-
но-будівельного комплексу та створюють кризові умови
функціонування:
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— географічний — пов'язаний, головним чином, з місцем
розташування регіону;

— демографічний — полягає у вивченні системи розсе-
лення;

— економічний — пов'язаний з розміщенням і розвит-
ком продуктивних сил.

Формування регіонального інвестиційно-будівельного
комплексу як цілісної системи є об'єктивним процесом, ос-
кільки в його основі лежить поділ і кооперація праці. Логі-
ка розвитку цього процесу на певному етапі потребувала
змін організаційної структури управління будівництвом,
побудованої за галузевим принципом. Державне управлін-
ня будівництвом відрізнялося високим рівнем концентрації
та централізації будівельного виробництва. Механізм дер-
жавного управління будівництвом будувався на вертикалі:
трест — об'єднання — головне управління — міністерство
(республіканське, союзно-республіканське або союзне).
Таким чином, роль посередника у системі управління на-
родним господарством виконували галузеві міністерства та
їх підрозділи: головні і територіальні управління.

У системі державного управління будівельною галуззю
спостерігалася тенденція "обростання" об'єднань виробниц-
твами і організаціями суміжних галузей. Тому провідним
галузям спеціалізації виділялися капітальні вкладення, при-
значені не тільки на розвиток основного виробництва, а й
пов'язаних галузей. В результаті безпосередньо промислові
об'єднання виступали в ролі замовника. А оскільки багато
окремих об'єктів становлять взаємопов'язані комплекси і
пуск їх в експлуатацію взаємозумовлений, особливі вимоги
пред'являються до всіх учасників будівництва.

З ліквідацією планової централізованої системи управ-
ління розвитком народного господарства, і особливо в ре-
зультаті процесу приватизації, відбулися перетворення в
політичній, економічній системі України:

— утворення дворівневої фінансової системи і наступ-
на за цим комерціалізація банків, які до цього проводили
централізоване фінансування капітальних вкладень та буд-
івництва;

— відмова від монопольної державної власності на за-
соби виробництва та введення різних форм власності, що
призвело до різкого скорочення частки державного бюд-
жету як джерела фінансування;

— зміна складу і структури джерел капітальних вкладень.
У дореформеній системі їх було два: національний дохід,

приблизно 25% якого призначалося для на прирощення ос-
новних фондів виробничого і невиробничого призначення,
і фонд амортизації.

Будівельні організації, що вижили в період 1992—1995
рр., і які знову утворилися, були поставлені в умови, коли
їм життєво необхідний був пошук своєї ніші на відповідних
ринках.

У перехідний період з'являються нові механізми держав-
ного регулювання взаємин учасників будівельної галузі.
Кожен вирішує, що виробляти, як і в якій кількості, виходя-
чи при цьому з однієї мети: особистого інтересу, підвищен-
ня власного добробуту. Виробники вільні від влади "тра-
дицій" і не підпорядковані державним органам.

В умовах поділу праці та особистої свободи виробник
виготовляє продукт не для свого споживання і не за нака-
зом начальника, а для обміну. Головна установка ринкової
економіки свобода вибору видів і форм діяльності декларує
право будь-якого господарюючого суб'єкта, будь то люди-
на, сім'я, група, колектив підприємства, вибирати бажаний,
доцільний, вигідний, кращий вид економічної діяльності в
будь-якій формі, що допускається законом. При функціо-
нуванні ринкової економіки діють такі принципи:

1) свободи ціноутворення;
2) децентралізація управління є похідною від інших

принципів і випливає з властивостей цієї економічної сис-
теми;

3) економічної відповідальності;
4) конкуренції між підприємствами, організаціями,

підприємцями.
Курс на формування ринкової економіки призвів до

різкого ослаблення механізму державного управління еко-
номікою. Здійснення акценту на зміні форм власності, підви-
щенні ролі фінансових (включаючи бюджетні, податкові,
інвестиційні, банківські) важелів супроводжувався знижен-
ням ролі функціонального й галузевого державного управ-
ління. До того ж, виникненню кризових явищ в економіці
сприяли не завжди узгоджені управлінські структури та їхні
дії в центрі та на місцях.

Тому з впевненістю можна стверджувати, що однією із
причин виникнення криз в економіці є помилки в ре-
структуризації та діяльності державних органів і ослаблен-
ня їхньої нормативно-регулюючої ролі. Під час здійснення
реформ значного впливу набула неправильна аксіома, що
впровадження ринкових відносин саме по собі створює умо-
ви для економічного підйому [1].

Так, стало зрозумілим, але запізно, що у передкризо-
вий період існували серйозні диспропорції між інвестицій-
но-будівельною діяльністю у певних галузях і сферах та еко-
номічною доцільністю їх розвитку.

Наприклад, існувало величезне, економічно неви-
правдане недофінансування будівництва й оновлення
об'єктів житлово-комунального господарства, яке фактич-
но призвело до погіршення якості комунальних послуг при
збільшенні їх ресурсомісткості і підвищенні вартості. Або
ж, в умовах нерозвиненого фондового ринку, прискорений
штучним фінансовим попитом розвиток житлового будів-
ництва, який, незначно поліпшивши ситуацію із забезпечен-
ням населення житлом, призвів до економічно необгрунто-
ваного збагачення певних груп на операціях із земельними
ділянками, на фінансуванні та кредитуванні будівництва,
торгівлі нерухомістю тощо.

Держава не була готова вчасно помітити і оцінити дис-
пропорції, що виникали під впливом ринкових факторів, і
вжити заходів регуляторного характеру для їхнього виправ-
лення. Мабуть, чимало диспропорцій, тенденцій, зв'язків
залишаються і досі непоміченими, без прискіпливого аналі-
зу, а інвестиційно-будівельні важелі гармонізації економі-
ки — зовсім не використаними. Тому держава у найближ-
чому майбутньому має спочатку економічно обгрунтувати,
а потім і реалізувати більш ефективну модель земельних
відносин, фінансування, оподаткування, експорту-імпорту
матеріалів і робіт у будівництві, впливу інших, у тому числі
кризових факторів на розвиток будівельного комплексу, з
огляду на вплив останнього на економічний розвиток.

 Справа в тому, що функціонування ринкових відносин
має як позитивні, так і негативні прояви. Разом зі стимулю-
ванням підприємництва, повнішим забезпеченням потреб
споживачів, активнішим впровадженням новітніх технологій
та запровадженням ефективніших способів виробництва,
ринкова модель господарювання приносить такі негативні
явища як незбалансованість рівня виробництва й споживан-
ня; періодичне виникнення кризових явищ; невідповідність
росту рівня цін і доходів населення, обминання підприєм-
цями увагою соціальних потреб, відсутність інтересу до ви-
робництва суспільно-необхідних, але нерентабельних то-
варів, а також дисбаланс у розвитку окремих галузей еко-
номіки.

Все це свідчить про необхідність активної державної
політики щодо стимулювання позитивних сторін ринкової
системи, а також протидії негативним її характеристикам,
зокрема періодичному виникненню економічних криз.

Криза — це крайнє загострення внутрішньо-орга-
нізаційних та соціально-економічних відносин, а також
відносин певної організації (в нашому випадку — це держа-
ва) із зовнішньоекономічним середовищем.

Світова ринкова економіка не знає прикладів орга-
нізацій, яких коли-небудь не торкнулися кризові ситуації
тією чи іншою мірою [2, с. 9].

Економічний спад, що спостерігається на даний момент
у більшості країн світу, як наслідок світової економічної
кризи, у сукупності зі структурною диспропорціональністю
світової економіки, виявленою в дисбалансі розвитку як
окремих країн, так і сфер економіки, свідчить про не-
обхідність більш активної участі держав та міжнародних
організацій в оздоровленні економіки та попередженні на-
далі подібних кризових явищ на основі розробки й реалі-
зації заходів антикризового регулювання економіки.

Сучасна світова економічна криза не може бути подо-
ланою шляхом використання традиційних підходів, які ба-
зуються на теоріях, більшою мірою спрямованих на зглад-
жування коливань економічного циклу й досягнення еко-
номічного росту в стані ринкової рівноваги пропозиції та
попиту. Отже, просто механічне перенесення економічної
моделі з минулих періодів неможливе, оскільки економіка
сучасності багато в чому відрізняється від економіки кінця
минулого століття, а тим більше від економіки 30-х років
ХХ ст. (антикризові заходи цього періоду часто ставлять за
приклад).

Сучасна економіка в першу чергу набагато більш гло-
балізована, знаходиться вже не на індустріальному, а на



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2014112

постіндустріальному рівні розвитку, значно більше оріє-
нтована на сферу послуг ніж на виробництво, а в розви-
нених країнах — на побудову інформаційного су-
спільства.

Тому необхідне формування теоретично обгрунтованих
вимог до антикризового регулювання економіки в умовах
світових економічних криз з огляду на основні властивості
економічної системи, з урахуванням яких на практиці ста-
не можливим створення науково обгрунтованих антикри-
зових програм дій в області структурної, інвестиційної й
інноваційної політики.

Непередбачуваний розвиток політичних та економічних
подій в державі обумовлює актуальність пошуку органами
державного управління шляхів підвищення ефективності
своєї діяльності та подальшого розвитку. В цьому сенсі зас-
луговує пильної уваги питання невідкладного вироблення
антикризового механізму державного регулювання розвит-
ку, спрямованого на забезпечення глибоких якісних зру-
шень у системі фінансово-економічних відносин в даному
секторі економіки.

Сьогодні основні ділянки будівельної діяльності зайняті
вирішенням локальних завдань, діють відокремлено, у
відриві від загальногалузевих інтересів, що знижує потен-
ціал будівельного комплексу. Роль держави в будівельній
діяльності відійшла на другий план.

Проте держава, використовуючи різні економічні ва-
желі й заходи, має впливати на формування сприятливо-
го інвестиційного клімату в галузях і на підприємствах,
сприяти підвищенню інвестиційного потенціалу
підприємств.

На нашу думку, формування на державному рівні спри-
ятливого інвестиційного клімату передбачає реалізацію дер-
жавою таких заходів:

— децентралізація інвестиційного процесу на основі
розвитку різноманітних форм власності й підвищення ролі
власних джерел фінансування підприємствами інвестицій-
них проектів;

— поліпшення макроекономічної кон'юнктури в резуль-
таті зниження інфляції і, як наслідок, зниження процент-
ної ставки довгострокового кредиту для інвестиційних
цілей;

— вагоме послаблення податкового тягаря на діяльність
інвесторів, що фінансують ефективні проекти, і створення
для них сприятливого режиму амортизаційного списання й
переоцінки капіталу;

— орієнтація підприємств на використання амортизац-
ійних відрахувань за призначенням, держава має право кон-
тролювати нарахування амортизації як неоподатковуваної
частини валового доходу;

— забезпечення демонополізації вітчизняної економі-
ки в новому розумінні цього явища;

— необхідність усунення штучних переваг банківсько-
го капіталу над промисловим. Кредитна і процентна політи-
ка не повинні підтримувати монопольно вищу норму при-
були у сфері банківських, валютних і спекулятивних опе-
рацій порівняно із середньою нормою прибутку, що існує в
економіці;

— створення сприятливих умов для залучення за-
ощаджень населення і коштів інших суб'єктів ринку як дже-
рел фінансування;

— створення сприятливих умов для залучення інозем-
них інвестицій у реальний сектор економіки;

— розвиток інвестиційної співпраці з країнами близь-
кого зарубіжжя з урахуванням спеціалізації, кооперації
і виробництва тих видів продукції, які необхідні цим краї-
нам;

— розробка механізмів страхового захисту інтересів
вітчизняних та іноземних інвесторів.

Отже, для вирішення проблем, викликаних економічною
кризою, необхідним є формування антикризового механіз-
му стимулювання регіонального інвестиційно-будівельно-
го комплексу.

Важливе місце в інвестиційній антикризовій політиці
держави займають створення та вдосконалення законодав-
чої й нормативної бази інвестиційної діяльності в Україні.
Основоположними принципами діяльності держави в цій
галузі є: стабільність законодавства про фінансове, валют-
не, податкове, тарифне і нетарифне регулювання інвестицій;
завчасне інформування підприємців про зміни правових
норм, що намічаються; відпрацювання процедур і ме-
ханізмів, що захищають інвесторів від неправомірних дій
органів управління.

Законодавчі й нормативні акти, що розробляються та
приймаються, повинні розглядатися як інструменти ство-
рення в Україні сприятливого інвестиційного клімату за заз-
наченими вище напрямами.

Держава може активно впливати не тільки на стан
зовнішнього щодо підприємства середовища (фондовий
ринок, ринок позикового капіталу і поведінка зовнішніх
інвесторів), а й на внутрішнє середовище підприємства.
Про це свідчить ряд законодавчих актів з питань підви-
щення значущості амортизаційної політики на вироб-
ництві, податкової політики, фінансування оновлення і
реконструкції виробництва, зокрема, фінансового лізин-
гу, приватизації, грошово-кредитної політики, що впли-
вають на інвестиційну активність підприємств, корпора-
тивну культуру їх персоналу, ринкову стратегію госпо-
дарюючих суб'єктів.

Разом з виробленням загальних для всіх підприємств
умов формування і реалізації їх інвестиційного потенціалу
держава повинна здійснювати селективну політику в інвес-
тиційній сфері й адресне фінансування підприємств [3], які
реалізують свої стратегії зростання і розвитку в суспільно
значущих секторах економіки та сегментах ринку і які за-
безпечують при цьому необхідний соціально-економічний
ефект.

ВИСНОВКИ
На регіональному рівні в умовах світової економічної

кризи підтримка державою ініціативних інвестиційних про-
ектів має дуже важливе значення. Держава має сприяти ста-
новленню й розвитку самостійних суб'єктів ринкових відно-
син, їх ініціативі в реалізації власних виробничих планів і у
важкі періоди часу надавати їм матеріальну і фінансову
підтримку. Крім того, участь держави в таких проектах сти-
мулюватиме приватних інвесторів до активнішої діяльності
в інвестиційній сфері. Держава служить прикладом для при-
ватних інвесторів, і своїми діями доводить можливість і ре-
зультативність інвестування коштів у галузі матеріального
виробництва.

Рішення про обсяги і структуру розподілу коштів по
ініціативних проектах повинні ухвалюватися на підставі
пріоритетів, вказаних в інвестиційних програмах, що зат-
верджуються Урядом України.

У зв'язку із цим важливим чинником, що стимулює інве-
стиційний процес, є визначення в економіці пріоритетних
сфер для ефективного вкладення коштів, що інвестуються.
Тому державна структурна політика має чітко обгрунтову-
вати пріоритети промислового розвитку країни в цілому,
галузей, регіонів та їх послідовну централізовану підтрим-
ку.

Інвестування державних коштів в ініціативні інвес-
тиційні проекти в рамках пріоритетних напрямів розвитку
економіки дасть змогу об'єднати разом інтереси держави й
незалежних суб'єктів ринку, перш за все, приватних
підприємств.

В умовах економічної кризи в країні необхідними кри-
теріями ініціативних проектів, які потребують державної
підтримки, повинні бути їх висока економічна ефективність
і швидка окупність. Це спричинено дефіцитом у держави
вільних фінансових коштів для інвестування і необхідністю
швидкого повернення коштів, що вкладаються з метою їх
повторного використання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Результативність діяльності підприємств, установ,

організацій насамперед залежить від створення належ-
ного рівня організаційної культури, врахування соціаль-
но-психологічних характеристик персоналу, створення
ефективної системи комунікацій та досконалої систе-
ми документообігу. Враховуючи це, проблема пошуку
напрямів удосконалення техніки адміністративної ро-
боти підприємств, установ, організацій є досить акту-
альною та, зважаючи на динаміку змін, що відбувають-
ся в зовнішньому їх середовищі, є такою, що потребує
детального вивчення на прикладі функціонування різних
суб'єктів та їх апарату управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Проблемі вивчення адміністрування та техніки

адміністративної роботи в розрізі окремих її компо-
нентів присвятили свої праці ряд вчених, зокрема О.В.
Русецкая, Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш, В.Д. Ба-
куменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник та ряд інших.

Техніка адміністративної роботи апарату управлін-
ня районних державних адміністрацій безпосередньо за-
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бігу з метою удосконалення роботи з документами та контролю за їх виконанням.
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лежить від рівня адміністративного менеджменту, кінце-
вою метою якого, на думку авторів, є побудова такого
рівня взаємовідносин між органами виконавчої влади,
щоб забезпечити взаємодію з зовнішнім середовищем,
а також результативне функціонування державної ус-
танови на основі ефективної організації адміністратив-
них процесів для задоволення цілей її функціонування
[6, с. 11]. Для цього необхідними є організація докумен-
тообігу та інформаційне забезпечення процесів управ-
ління. Адміністрування передбачає наявність в органі-
зації систематизованих положень, регламентів, правил,
основних підходів, принципів, порядків, якими постійно
керується персонал управління організації в своїй прак-
тичній діяльності [7, с. 15].

Адміністративна робота зводиться до забезпечен-
ня сприятливого внутрішнього середовища (належного
рівня організаційної культури та позитивного впливу
психологічних чинників) в апараті управління держав-
ної адміністрації певного рівня або між представника-
ми адміністрації підприємства, організації, забезпечен-
ня якісних комунікацій та ефективної роботи з доку-
ментами. Оскільки головною ціллю функціонування
державних установ є забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку країни в цілому та окремих її
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територій, то значна увага має приділятися функціону-
вання апарату управління держадміністрацій. Головне
завдання працівників цього апарату — ефективне вико-
ристання та координація всіх ресурсів організації (кап-
італу, будівель, обладнання, матеріалів, праці, інфор-
мації) для досягнення цілей установи [5, с. 6].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі дослідження техніки адміністративної

роботи апарату управління районних державних адмі-
ністрацій за основними її компонентами виявити про-
блеми та навести напрями удосконалення організацій-
ної культури, комунікацій, соціально-психологічного
клімату та роботи з документами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Техніка адміністративної роботи апарату районних

державних адміністрацій визначається нормативно-пра-
вовими актами, що регламентують діяльність місцевих
державних адміністрацій в Україні. На техніку адміні-
стративної роботи апарату районної державної адміні-
страції впливає ряд факторів, першочерговими з яких
є: формування певного рівня організаційної культури,
застосування ефективної системи комунікацій при ад-
мініструванні, психологічні чинники та організація і кон-
троль роботи з документами (рис. 1).

Так, правила та норми організаційної культури в
рамках апарату управління формується відповідно до
законодавства, що регламентує діяльність місцевих дер-
жавних адміністрацій. Зважаючи на це, місія та цілі
діяльності районних державних адміністрацій та їх апа-
рату формуються на засадах відповідальності перед лю-
диною і державою за свою діяльність, верховенства пра-
ва, законності, пріоритетності прав людини, гласності,
поєднання державних і місцевих інтересів [1].

Забезпеченню діяльності працівників апарату в ме-
жах встановлених норм та правил сприяє дотримання
регламенту його діяльності. Основними функціями апа-
рату райдержадміністрації відповідно до типового
регламенту є: опрацювання документів, що надходять
до місцевої держадміністрації, проектів доручень голо-
ви і заступників; опрацювання проектів розпоряджень;
контроль за своєчасним поданням доповідей; аналіз со-

ціально-економічного суспільно-політич-
ного становища на відповідній території;
забезпечення дотримання режиму робо-
ти в адміністративному будинку місцевої
держадміністрації; забезпечення висвіт-
лення діяльності місцевої держадмініст-
рації тощо [3].

Формування належного рівня органі-
заційної культури є одним з головних еле-
ментів, що сприяє виконанню апаратом
райдержадміністрації перерахованих
вище основних функцій та забезпечує
удосконалення техніки адміністративної
роботи. Організаційна культура апарату
управління формується з орієнтиром на
місію та цілі, що закладені в положенні
про апарат місцевої адміністрації. Це ж
положення, а також статут, регламентує
норми та правила поведінки працівників
апарату, їх професійну етику. Докумен-
тами, що регламентують рівень організа-
ційної культури апарату є також поло-
ження про структурні підрозділи, поса-
дові інструкції. Формування певного її
рівня розпочинається при прийнятті на
роботу працівника в будь-який відділ апа-
рату шляхом ознайомлення та засвідчен-
ня своєї згоди щодо дотримання загаль-
них правил поведінки держслужбовців та

присяги держслужбовця. Проблемою формування
організаційної культури в апараті управління є потреба
в удосконаленні професійного рівня працівників та
удосконалення умов прийому на певну посаду нових
працівників. За нинішніми умовами є обов'язковим стаж
роботи, але це не створює умов для залучення молодих
перспективних кадрів в апарат управління. Вважаємо,
що вирішити дану проблему, яка негативно впливає на
процес формування організаційної культури можна
шляхом пом'якшення умов прийняття нових працівників
в апарат управління та забезпечення підвищення квалі-
фікації працівників апарату через надання їм можли-
вості проходження курсів підвищення кваліфікації у
вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів з
державного управління та адміністрування. Практичне
впровадження запропонованих заходів дасть мож-
ливість сформувати належний рівень організаційної
культури працівників апарату управління, дасть змогу
оперативно виконувати поставлені завдання та змен-
шить потребу у застосуванні управлінських заходів ке-
рівництвом апарату.

Окрім рівня організаційної культури техніка адмі-
ністративної роботи апарату залежить від існуючих ко-
мунікаційних зв'язків. Внутрішні комунікаційні зв'язки
в основному представлені щотижневими нарадами апа-
рату управління райдержадміністрацій при керівнику
апарату, які передбачають заслуховування звітів керів-
ників відділів про пророблену протягом тижня роботу
та затвердження напрямів діяльності на наступний тиж-
день. Результати проведення таких нарад оформляють
у вигляді протоколу. З метою вирішення поточних про-
блем, які виникають при виконанні поставлених завдань
та рішень керівників вищих рівнів, на рівні відділів про-
водять оперативні наради. Зовнішні комунікаційні зв'яз-
ки апарату здійснюються юридичним відділом, шляхом
надання консультацій громадянам у межах своєї ком-
петенції керуючись статтями Закону України "Про звер-
нення громадян" [2]. Окрім цього зовнішні комунікаційні
зв'язки апарату проявляються у вигляді надання та об-
міну інформацією між вищими та підпорядкованими
державними установами. У результаті проведеного до-
слідження було виявлено дві основні проблеми забезпе-
чення комунікаційних зв'язків. Перша проблема пов'я-
зана з недосконалим технічним забезпеченням. Інша
проблема застосування системи комунікацій в межах

Рис. 1. Формування техніки адміністративної роботи апарату управління
районних державних адміністрацій
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апарату є неузгодженість потоків інформації у вигляді
доручень працівникам різних відділів апарату від керів-
ника апарату та заступників голови районної держав-
ної адміністрації. Вказані проблеми не сприяють опе-
ративному виконанню поставлених завдань та усклад-
нюють процес адміністрування. Вважаємо, що їх вирі-
шення можливе шляхом узгодження чіткого порядку
виконання управлінських рішень та оптимізацією
кількості працівників відділу апарату, відповідно до ви-
конуваних ними функцій. Проблему технічного забез-
печення комунікаційних зв'язків за умови поліпшення
економічного становища в державі, можна вирішити
шляхом поступового оновлення комп'ютерів, офісної
техніки, програмного забезпечення тощо.

Одним з базових елементів формування техніки ад-
міністративної роботи апарату є соціально-психологі-
чний клімат у відділах, який насамперед залежить від
лідерських позицій керівника апарату та відділів. Осно-
вою для формування сприятливих умов праці є присяга
державного службовця та загальні правила їх поведін-
ки, при умові дотримання яких у відділах та в апараті в
цілому можна звести до мінімуму конфліктні ситуації
та забезпечити належний рівень організаційної культу-
ри.

Поряд з організаційною культурою, комунікаціями
та психологічними чинниками важливим чинником впли-
ву на техніку адміністративної роботи є організація ро-
боти з документами та контроль за їх виконанням. Діло-
водство регламентується інструкцією з ведення діловод-
ства, що затверджується розпорядженням голови рай-
держадміністрації. Окремою складовою діловодства є
його ведення у сфері звернень громадян, яку в апараті
управління забезпечує юридичний відділ [4]. Рівень
організації ведення діловодства координує начальник
загального відділу, а головний спеціаліст відділу по кон-
тролю контролює стан виконання документів керівниц-
тва райдержадміністрації та документів, що надходять
з вищих органів управління. Удосконалення організації
роботи з документами в переважній більшості апаратів
управління райдержадміністрацій полягає в запровад-
женні системи електронного документообігу. Особли-
во гостро ця проблема постає на рівні забезпечення ко-
мунікаційних зв'язків з сільськими та селищними рада-
ми, що насамперед пов'язане з недосконалим їх техніч-
ним забезпеченням. Але її впровадження вимагає знач-
ного фінансування, тому зважаючи на нинішній склад-
ний для країни період дана пропозиція буде актуальна
більш у довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. На формування техніки адміністративної роботи

апарату управління районних державних адміністрацій
першочергово впливають такі фактори: рівень органі-
заційної культури, внутрішній психологічний клімат
апарату, система комунікацій та документообігу.

2. Проблемними аспектами техніки адміністратив-
ної роботи апарату є: потреба в підвищенні професій-
ного рівня працівників; складні умови прийняття моло-
дих спеціалістів в апарат; неузгодженість потоків інфор-
мації між керівником апарату та заступниками голови
райдержадміністрації; відсутність електронної системи
документообігу та необхідність оновлення технічних
засобів і програмного забезпечення.

3. Пріоритетними напрямами вирішення вказаних
проблем, а відтак і удосконалення техніки адміністра-
тивної роботи апарату є: забезпечення умов для підви-
щення кваліфікації працівників відділів апарату; спро-
щення умов прийому на роботу молодих перспективних
співробітників; оптимізація кількості працівників апа-
рату в залежності від обсягу виконуваних ними функцій;
узгодження потоків інформації щодо виконання управ-
лінських рішень між керівником апарату та заступни-

ками голови державної адміністрації; поступове, зважа-
ючи на сучасний стан економіки, технічне переоснащен-
ня та впровадження електронної внутрішньої системи
документообігу та на рівні сільських та селищних рад.
Зважаючи на виявлені проблемні аспекти в техніці ад-
міністративної роботи апарату управління районних
державних адміністрацій, перспективними напрямами
розвідок у даному напрямі буде побудова моделі удос-
коналеної техніки адміністративної роботи державних
адміністрацій різних рівнів управління.
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ВСТУП
При постановці питання щодо оцінки заходів податко-

вого стимулювання інноваційної діяльності в Україні необ-
хідно з'ясувати, які саме норми податкового законодавства
можуть сприяти утвердженню інноваційної моделі розвит-
ку економіки. Адже, хоча стимулювання інноваційної діяль-
ності є важливим пріоритетом державної політики, в дію-
чому Податковому кодексі України (ПКУ) відсутні подат-
кові пільги, які точково направлені на стимулювання саме
інноваційної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-

ковано розв'язання даної проблеми, показує що питання
податкових пільг та визначення їх ефективності перебуває в
центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів
[1—8]. У своїх працях вони розглядають світовий досвід, те-
оретичні та практичні аспекти оцінки ефективності заходів
податкового стимулювання. Незважаючи на багатогранність
досліджень у цій сфері, невирішеною залишається проблема
відбору та практичного застосування показників ефектив-
ності та результативності наданих податкових пільг.

Схема стимулювання інноваційного розвитку економі-
ки через податкову систему зводиться до прийняття цент-
ральним урядом рішення про стимулювання (підтримку) ок-
ремих видів економічної діяльності через механізм надан-
ня податкових пільг за умови, що платник податку дотри-
мується певних встановлених законодавством вимог. Зде-
більшого право на отримання пільги надається автоматично
в разі здійснення платником встановлених заходів, наприк-
лад, реінвестування прибутку, здійснення технологічних
інновацій тощо. За результатами використання вивільнених
з-під оподаткування коштів платник податку подає звіт у
податкову службу [8, с. 93].
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У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання податкових пільг у контексті стимулювання інно-
ваційної діяльності. З метою оптимізації усієї системи податкових пільг, що передбачені Податковим ко-
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бації виконано відповідні розрахунки на основі даних щодо діяльності технологічних парків України.

The paper considers methodological approaches to evaluation of tax incentives in the context of stimulation of
innovation activities. To optimize the system of tax benefits in Tax Code of Ukraine is necessary to develop and
adopt unified methodology of evaluation the tax incentives both certain duties and target orientations of benefits
(innovation, social, investment, trade allowances, special tax regimes, etc.). The main indicators that can be used
as a basis for methodology for estimating effectiveness and efficiency tax benefits are offer. Relevant calculations
based on the data of technological parks of Ukraine are performed.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є розробка методики (методич-

них рекомендацій) оцінки ефективності податкових пільг у
контексті стимулювання інноваційної діяльності. Для до-
сягнення поставленої мети одним із важливих завдань є
обгрунтування та вибір основних показників ефективності
податкових пільг інноваційного спрямування та методів їх
оцінки, а також апробація методики. Вибір методики
здійснюється на основі наукових розробок таких вітчизня-
них та зарубіжних вчених, як Майбуров І.А., Орлова Є.Н.,
Соколовська А.М., Іванов Ю.Б., Тарангул Л.Л., Вдовичен-
ко А.М., Малініна Т.А., Калаков Р.Н. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після ухвалення Податкового кодексу в Україні три-

ває розробка заходів з оптимізації податків і зборів, підви-
щення ефективності їх адміністрування та комплексного
впорядкування податкових важелів стимулювання еконо-
мічної діяльності. Серед обмеженого кола галузей та видів
діяльності, для яких у діючому податковому кодексі вста-
новлено пільги (більшість — на тимчасовій основі) можна
виділити такі, що сприяють інноваційному розвитку. Це
пільги щодо оподаткування прибутку, отриманого у зв'яз-
ку з впровадженням енергоефективних технологій, пільги
для підприємств машинобудування для сільського госпо-
дарства, літако- та суднобудування; пільги для суб'єктів
індустрії програмної продукції1. Таку ж направленість ма-
ють норми щодо прискореної амортизації, щодо віднесен-
ня витрат на науково-технічне забезпечення виробництва
та витрат, пов'язаних з інформатизацією, до складу вало-
вих витрат підприємства. Метою запровадження таких норм
є зменшення податкового тиску та стимулювання інновац-
ійного розвитку економіки. Нерівномірність податкового
навантаження забезпечує певне переміщення капіталів
(примусове з позицій держави, але добровільне з позицій
підприємництва) з одних галузей в інші, розвиток яких має

_________________________________________
1 Ст. 158, ст. 145 ПКУ; п.15—17 підрозділу 4 розділу ХХ "Пе-

рехідні положення".
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для країни пріоритетне значення. Попри те, що надання
пільг пов'язане з втратами бюджетних надходжень, ризи-
ками нецільового використання вивільнених коштів, викрив-
ленням конкуренції та порушенням умов міжнародної
торгівлі, в світовій практиці вони застосовуються все шир-
ше. При цьому запровадженню пільг, зазвичай, передує еко-
номічний аналіз співвідношення переваг та збитків, які мо-
жуть виникнути в результаті введення їх в дію.

Як відомо, вибір методу дослідження залежить від на-
явності вихідних даних для аналізу — чим більше ми маємо
деталізованих даних, які охоплюють різноманітні аспекти
досліджуваного явища, тим ширший вибір методів дослід-
ження, тим більша імовірність того, що обраний метод буде
простим в реалізації. В практиці країн ЄС та ОЕСР для ана-
лізу ефективності використання податкових пільг широко
використовуються економетричні методи дослідження. На
жаль, через відсутність в офіційній статистиці необхідного
обсягу даних, застосування економетричних методів анал-
ізу для оцінки ефективності податкових пільг у вітчизняній
практиці має певні обмеження. Адже для проведення такої
оцінки потрібен великий масив досить деталізованої інфор-
мації від територіальних управлінь ДПС, Держкомстату,
фінансових управлінь та самих платників податків на ос-
нові нормативних документів (методика, або порядок оці-
нки) [6, с. 3; 7, с. 6].

За таких обставин пошук показників ефективності
може здійснюватися через обгрунтування теоретичних
підходів щодо вимірювання ефективності податкових пільг
що передбачають порівняння результатів та витрат на їх
досягнення (виходячи з класичного визначення поняття
ефективності [9, с. 862]) та через вивчення досвіду країн,
що такі показники уже розробили і застосували.

Оцінка ефективності, як правило, полягає в порівнянні
результату тієї чи іншої діяльності з необхідними для її
здійснення витратами. В широкому розумінні оцінка ефек-
тивності податкових пільг означає аналіз взаємозв'язку
податкових надходжень і податкових витрат з економічни-
ми та фінансовими показниками. У вузькому — аналіз ди-
наміки досягнутих результатів (податкові надходження) і
затрачених ресурсів (втрат бюджету).

Процес відбору та розрахунку показників ефективності
податкових пільг в контексті стимулювання інноваційного
розвитку має певні особливості. Обгрунтування вибору
показників та формул проводиться для широкого спектру
податкових пільг, що стосуються усіх суб'єктів господарю-
вання, які вкладають кошти в науково-технічну та інновац-
ійну діяльність і користуються податковими пільгами відпо-
відно до ПКУ. До їх складу можна включити:

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в здійснення науко-
вих досліджень і розробок;

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в енерго- та ресур-
созберігаючі технології;

— прискорену амортизацію, за умови, що вивільнені
кошти йдуть на фінансування науково-технічної та іннова-
ційної діяльності;

— спеціальні податкові режими діяльності наукових та
технологічних парків (за умови їх відновлення в ПКУ);

— інші податкові пільги інноваційного характеру, пе-
редбачені ПКУ.

Особливістю податкового регулювання є часовий лаг,
тобто розрив в часі між прийняттям рішень та досягненням
поставленої мети (зростанням податкових надходжень до
бюджету за всіма видами податків, щодо яких надаються
пільги, покращення економічних показників у тих галузях/
видах діяльності, які користуються пільгами). Інститут
фінансових досліджень Великобританії, наприклад, припу-
стив, що для того, щоб проявилися всі ефекти дослідниць-
ких податкових кредитів Великобританії потрібно, щоб
пройшло не менше 10 років. Тому при розрахунку ефек-
тивності податкових пільг, оцінку необхідно вести в довго-

строковому періоді. Оцінка ефективності податкових пільг
має проводитися окремо по кожному податку, а також
щодо усієї сукупності податкових пільг по групах платників
податків.

Початковим етапом оцінки ефективності податкових
пільг є визначення їх результативності. Оцінка результа-
тивності податкових пільг повинна дати відповідь на питан-
ня, чи досягнуто мету їх введення, тобто встановити взає-
мозв'язок між активними діями з боку платників податків
(наприклад, щорічне зростання інвестицій в обладнання або
збільшення витрат на НДДКР не менше, ніж на 10—15%) та
обсягами наданих пільг.

Результативність податкових пільг означає досягнен-
ня передбачуваної мети, вираженої у цільових результатах,
для забезпечення яких ця пільга була встановлена. У цьому
зв'язку виникає необхідність правильного кількісного ви-
раження і вимірювання результатів за допомогою критеріїв
та показників, які повною мірою характеризують мету вве-
дення пільг, а також достатності чи недостатності досягну-
тих результатів.

Критеріями абсолютної результативності [4, c. 250—
255] податкових пільг інноваційного спрямування є зна-
чимість для платників податків оцінюваних пільг як джере-
ла фінансування капітальних вкладень на всіх етапах інно-
ваційного процесу, а також позитивна динаміка натураль-
них і вартісних показників розвитку інноваційної діяльності,
тобто зростання інноваційної активності. На основі наяв-
ної статистичної інформації можна виділити наступні по-
казники:

— відношення (в %) суми пільг (податкових витрат) до
суми власних джерел фінансування капітальних вкладень;

— відношення (в %) суми пільг до суми капітальних вкла-
день в інноваційну діяльність;

— зростання (зниження) фактичних обсягів капіталь-
них вкладень за аналізований період та порівняно з плано-
вими (прогнозними) показниками;

— динаміка (приріст, падіння) фактичних об'ємних та
інших кількісних показників інноваційної діяльності за ана-
лізований період порівняно з їх плановими або прогнозни-
ми показниками.

В однієї пільги може бути не один, а кілька результатів.
Якщо результати відсутні або вони не відповідають очіку-
ваним параметрам, то приймається рішення про відміну або
внесення суттєвих змін елементів податкової пільги. Якщо
оцінка покаже позитивну і достатню результативність, на-
ступним етапом стане визначення відносної результатив-
ності — ефективності податкових пільг.

На основі розробленого проекту методичних рекомен-
дацій, у якості прикладу, ми виконали оцінку спеціального
податкового режиму діяльності технологічних парків Ук-
раїни, оскільки вони протягом тривалого часу були єдини-
ми інноваційними структурами в Україні, які отримували
податкові пільги2. За всю історію функціонування техно-
парків в Україні в рамках встановленого законом спеціаль-
ного режиму інноваційної діяльності загальний обсяг дер-
жавної підтримки технопаркам становить 762 млн грн, з я
ких 697,1 млн грн. надійшли у вигляді непрямої державної
допомоги [10, с. 91]. Основними джерелами даних щодо
діяльності вітчизняних технологічних парків є дані Міністер-
ства освіти і науки України та звіти і аналітичні записки Тех-
нопарків.

Розрахунок основних показників результативності по-
даткових пільг, що надавалися технопаркам України. Ос-
новні показники діяльності технологічних парків України
[11] демонструють як позитивну так і негативну динаміку,
що пояснюється частими змінами умов роботи технопарків
через нестабільність законодавства у цій сфері. На основі
наявних даних ми можемо обрахувати наступні показники:

Р-1 — результат 1 — відношення суми пільг до обсягів
інвестицій;

Р-2 — результат 2 — відношення суми пільг до обсягів
капітальних вкладень;

_________________________________________
2 Пільги щодо стимулювання енергоефективності діють лише з 2011 року, їх обсяги ще дуже незначні, даних для аналізу недостатньо.
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Р-3 — результат 3 — динаміка фактичних обсягів капі-
тальних вкладень за аналізований період.

Необхідні дані та результати розрахунків представлені
в таблиці 1.

Проведені розрахунки (попри ускладнені умови робо-
ти вітчизняних ТП) показують достатній рівень результа-
тивності податкових пільг, які їм надавалися, що є підста-
вою для проведення подальших досліджень — визначення
ефективності цих податкових пільг.

Ефективність податкових пільг показує яким рівнем
витрат бюджету (якими вигодами для економіки) були до-
сягнуті (не досягнуті) поставлені цілі. Тобто співвідношення
результату з витратами на його забезпечення. При оцінці
ефективності також необхідно з'ясувати, що потрібно ро-
зуміти під витратами і який рівень ефективності можна вва-
жати прийнятним або неприйнятним.

У світовій практиці важливим елементом оцінки ефек-
тивності податкових пільг є визначення податкових витрат
(ПВ). Поява концепції податкових витрат пов'язана з не-
обхідністю обліку та кількісної оцінки втрат бюджету від
надання податкових пільг, які розглядаються як альтерна-
тивний по відношенню до бюджетних субсидій інструмент
виконання завдань державної політики. В Україні зробле-
но перші кроки на шляху впровадження концепції подат-
кових витрат — ведеться облік сум наданих податкових пільг
та втрат бюджету від їх надання [2].

У найбільш загальному вигляді податкові витрати —
сума, на яку зменшуються податкові доходи бюджету у
зв'язку з наданням тієї чи іншої податкової пільги. Якщо
оцінка здійснюється для кількох податкових пільг, оцінка
податкових витрат повинна проводитися за кожною конк-
ретною пільгою, з конкретного податку, за видами податків,
за всією сукупністю податків.

Найпоширенішим методом оцінки податкових витрат є
метод втрачених доходів. Відповідно до підходу, запропо-
нованого Майбуровим І.А. [4, с. 216] для оцінки ПВ вже дію-
чої пільги необхідно обрахувати різницю між сумою подат-
ку, яка була б отримана за відсутності аналізованої подат-
кової пільги, і фактично отриманою сумою податку, яка над-
ходить у бюджетну систему в умовах дії пільги. Крім того,
ця різниця повинна коригуватися на величину додаткових
витрат податкового адміністрування, зумовлених адмініст-
руванням пільги, і додаткових витрат податкового узгод-
ження, що зумовлені практичним застосуванням цієї пільги
платниками. За відсутності детальних даних щодо витрат
на адміністрування та узгодження можна користуватися
спрощеною формулою:

ПВі = ПНі
б/п

 — ПНі
п

(1),
де ПВі — податкові витрати і-го року, у якому вводить-

ся (діє) ця пільга;
ПН

б/п
 — сума податкових надходжень від платників

податків, що використовують дану пільгу, обрахована в
умовах відсутності пільги в i-му році введення (дії) пільги
(нараховані податки) (якщо використовуються дані по року
i-1, необхідна їх корекція та приведення до i-го року);

ПН
п
 — сума податкових надходжень від платників по-

датків, що використовують дану пільгу, обрахована в умо-

вах надання пільги в i-му році її введення (дії).
За наявними даними щодо діяльності технологічних

парків України неможливо обрахувати ПВ окремо за кож-
ним податком. Більше того, за наявними даними податкові
витрати (ПВ) — це і є суми наданих податкових пільг. Тоб-
то немає необхідності проводити додаткові розрахунки для
оцінки податкових витрат від дії спеціального податкового
режиму діяльності технологічних парків.

Оцінка ефективності податкових пільг інноваційного
спрямування передбачає зіставлення результатів надання
податкових пільг з податковими витратами на основі вико-
ристання кількісних показників економічної, бюджетної та
соціальної ефективності (у розрізі окремих податків і щодо
кожної категорії показників).

Економічна ефективність податкової пільги виражаєть-
ся відношенням економічного ефекту від її застосування
та обсягу податкових витрат за період, коли цей ефект по-
чав проявлятися. Існує кілька підходів до обчислення цьо-
го показника, які не виключають один одного і можуть ви-
користовуватися в залежності від специфіки пільги, яка
досліджується та наявності даних для аналізу.

1. Майбуров І.А. пропонує обчислювати цей показник
як співвідношення економічного ефекту від її застосуван-
ня до суми податкових витрат.

Економічний ефект — покращення виробничих та еко-
номічних показників діяльності конкретних платників по-
датків, які користуються пільгами може визначатися на ос-
нові ряду результуючих показників. Економічний ефект
податкових пільг інноваційної направленості можна пред-
ставити у вигляді:

— приросту інвестицій і науково-дослідні роботи та
інноваційні проекти;

— зростання виручки від продажу інноваційних товарів,
робіт, послуг.

При використанні у якості результуючого показника
обсягів інвестицій формула для розрахунку матиме виг-
ляд:

(2),

де  — сума інвестицій в умовах дії пільги;

 — сума інвестицій в умовах відсутності пільги;

 — сума податкових витрат за даною пільгою за

період часу t років.
Якщо Е

екон
 = 1 — така пільга вважається економічно-

нейтральною, неефективною;
Е

екон
 > 1 це означає, що пільга має економічну ефек-

тивність.
Для здійснення розрахунків за вказаною формулою

наразі недостатньо даних.
2. Економічна ефективність податкових пільг за

Орловою Є.Н. [7, с. 6]. Запропонований нею підхід пе-

Таблиця 1. Розрахунок основних показників результативності податкових пільг,
що надавалися технопаркам України в 2000—2008 роках
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редбачає визначення коефіцієнта економічної ефек-
тивності на основі співвідношення індексу зростання
податкових витрат та індексу зростання ряду показ-
ників фінансово-економічної діяльності підприємств,
що отримали податкові пільги. До таких показників
відносяться: виручка від продажу товарів, робіт, по-
слуг; фінансовий результат; залишкова вартість ос-
новних засобів, інвестиції в основний капітал. Визна-
чення економічної ефективності податкових пільг
можна проводити як на основі усієї сукупності вка-
заних показників, так і вибравши один з них. У якості
результуючого показника знову обираємо обсяг інве-
стицій.

(3),

де К
інв

 — коефіцієнт зниження/зростання інвестицій (в

інновації) (4),

К
п/в 

— коефіцієнт зниженні/зростання податкових вит-

рат (5).

Автор даного підходу пропонує наступні граничні зна-
чення коефіцієнтів:

якщо К
ек.еф.

 ≤ 0,5 — ефективність пільги низька;
0,5 < К

ек.еф
 ≤ 1 — ефективність достатня;

К
ек.еф

 > 1, тобто зростання відповідних показників
більше від зростання податкових витрат — ефективність
пільги висока [4, c. 244].

Під бюджетною ефективністю податкової пільги прий-
нято розуміти оцінку впливу податкової пільги на форму-
вання доходів бюджету. Для обчислення цього показника
також існує кілька підходів.

1. Бюджетна ефективність за Майбуровим І. А. —
це узагальнюючий показник, що являє собою відно-
шення суми фіскального (ФЕ) та економічного (ЕЕ)
ефектів (соціальний для інноваційних пільг рахувати
не обов'язково) від надання ПП до податкових витрат.
Бюджетну ефективність як інтегральний показник, як
стверджує автор даного підходу, варто використову-
вати для пільг, які мають комплексний вплив і окремі
види ефектів в них незначні. Формула для розрахунку
бюджетної ефективності ПП за один звітний період
(рік) матиме вигляд:

(6).

Якщо таке співвідношення більше одиниці — пільга вва-
жається ефективною.

2. Орлова Є. Н. оцінку бюджетної ефективності
пропонує здійснювати, застосовуючи коефіцієнт
бюджетної ефективності, який розраховується на
основі співвідношення наступних кількісних показ-
ників:

— обсяг приросту надходжень податків до бюджету у
відповідному звітному періоді ∆ПН

і 
— визначається як

різниця між фактичним надходженням податків за звітний
та попередній період;

— обсяг податкових витрат ПВ
і
 у відповідному звітно-

му періоді.

(7).

До уваги беруться виключно показники, що стосу-
ються конкретних платників податків, а не економіки в
цілому [7].

Соціальна ефективність податкових пільг визначаєть-
ся на основі таких результуючих показників, як зростан-
ня кількості нових робочих місць, приріст середньомісяч-
ної зарплати на одного робітника тощо. Якщо викорис-
товувати у якості результуючого показника кількість
нових робочих місць, то формула для розрахунку мати-

ме вигляд:

(8),

де К
р.м.

 — коефіцієнт зростання/зниження кількості но-
вих робочих місць

(9),

К
п/в

 — коефіцієнт зниження/зростання податкових
витрат (див. формулу 5).

Для інших результуючих показників формули за-
писуються аналогічно. Зведений коефіцієнт соціальної
ефективності розраховується як середнє арифметич-
не коефіцієнтів по кожному результуючому показни-
ку.

Однак варто зазначити, що досягнення соціального
ефекту не є першочерговою задачею для податкових пільг
інноваційного спрямування. Тому, за відсутності впливу
досліджуваних податкових пільг на показники соціально-
го розвитку, або за відсутності інформації, необхідної для
оцінювання такого впливу, оцінку доцільно здійснювати
лише з урахуванням бюджетної та економічної ефектив-
ності наданих податкових пільг.

Таким чином, серед існуючих методичних підходів до
оцінки ефективності податкових пільг ми обрали ті, які най-
краще підходять для оцінювання податкових пільг іннова-
ційного спрямування та проведено розрахунки на основі
даних щодо діяльності технологічних парків України. Ре-
зультати розрахунків приведено в таблиці 2.

Розрахунок показників бюджетної, економічної та
соціальної ефективності податкових пільг, що надава-
лися Технологічним паркам України за період з 2000 до
2008 р.

Проведені розрахунки показали, що різке скорочен-
ня починаючи від 2005 року державної підтримки тех-
нопарків призвело до значного падіння ключових показ-
ників їх діяльності. Це відобразилося і на показниках
результативності та ефективності системи податкових
пільг, які надавалися технопаркам. Так, бюджетна ефек-
тивність була найвищою в 2005—2006 роках, очевидно,
за рахунок проектів, прийнятих раніше, що ще раз
підтверджує наявність часового лагу, який обов'язково
потрібно враховувати при визначенні ефективності по-
даткових пільг. Економічна ефективність зростала по-
ступово і, очевидно, могла мати тривалу позитивну ди-
наміку за умови стабільного режиму пільгового оподат-
кування технологічних парків. У довгостроковому пе-
ріоді податкові пільги, що надавалися технологічним
паркам України мають високу соціальну ефективність.

ВСЕ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ЗРОБИТИ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

Податкові пільги в контексті стимулювання інновацій-
ної діяльності повинні оцінюватися з точки зору впливу на
інноваційну активність, приріст інвестицій в науково-тех-
нічну та інноваційну діяльність, запровадження нових тех-
нологічних процесів, енерго- та ресурсозберігаючих техно-
логій та обладнання, тощо.

Для якісного оцінювання ефективності податкових
пільг необхідним є запровадження в практику концепції по-
даткових витрат, а також оптимізація процесу збирання та
оприлюднення інформації щодо користування податкови-
ми пільгами.

З метою оптимізації усієї системи податкових пільг,
що передбачені ПКУ, необхідно терміново розробити та
затвердити на державному рівні єдину методику оцінки
ефективності податкових пільг як за окремими податка-
ми, так і за цільовою спрямованістю пільг (інноваційні,
соціальні, інвестиційні, пільги загального характеру, спе-
ціальні податкові режими тощо). В основу відповідного до-
кумента можуть бути покладені методичні підходи, показ-
ники та критерії розглянуті в даній статті.
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 Показники Період дії пільг  Період обмеженої дії пільг 

 
 

2000-

2001 
2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 

2000-

2008 

1 Обсяги податкових витрат (або наданих 
под.пільг), млнгрн 

25 60 128 173 
 

34 35 22 3 
480 

            

2 Обсяги податкових надходжень, млнгрн. 7 37 91 116  149 230 209 66 905 

3 Приріст податкових надходжень, млнгрн.   30 54 25  33 81 -21 -143 Σ∆ПН
=59 

            

4 Обсяги інвестицій, млнгрн. 0.5 0 320 129  11 8 6 31 505,5 

5 Обсяги реалізованої інноваційної 

продукції, млнгрн. 177 618 1284 1787 

 

2273 2280 2557 3000 13976 

            

6 Кількість створених нових робочих місць, 

од. 314 610 623 828 

 

399 166 201 222 3363 

7 Середньомісячна зарплата в розрахунку на 

1 робітника, тис.грн. 

          

            

            

 КПВ - коефіцієнт зростання/зниження 
податкових витрат 

 2,4 2,13 1,35  0,2 1,03 0,63 0,14  

 Кб.е. - коефіцієнт бюджетної ефективності 
(стр.3 /стр.1 ) 

 0,5 0,4 0,1  1,0 2,3 -1,0 -47,7 0,1 

            

 Кінв – коефіцієнт зростання/зниження 

інвестицій  

 0,0 _ 0,4  0,1 0,7 0,8 5,2  

 Кр.і.п. – коефіцієнт зростання/зниження 
обсягів реалізованої іннов. продукції 

 3,5 2,1 1,4  1,3 1,0 1,1 1,2  

 Кек.еф.1 = Кінв/ КПВ   0,0 - 0,3  0,4 0,7 1,2 37,9  

 Кек.еф. 2 = Кр.і.п / КПВ   1,5 1,0 1,0  6,5 1,0 1,8 8,6  

 Кек.еф.(зведений)  0,7 1,0 0,7  3,5 0,8 1,5 23,2  

            

 Кр.м. – коефіцієнт зрост./зниж. к-сті нових 

робочих місць 

 1,9 1,0 1,3  0,5 0,4 1.2 1,1  

 Ксоц.еф = Кр.м./КПВ  0,8 0,5 1,0  2,5 0,4 1,9 8,1  

 

Таблиця 2.
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З часу отримання незалежності українське суспільство
ступило на шлях демократичного розвитку. З цим пов'яза-
на поява абсолютно нових процесів та механізмів реалізації,
становлення й утвердження інституту демократії, що вима-
гає вивчення і наукового осмислення. Тому дослідження
сучасних уявлень про український парламентаризм і тен-
денцій становлення демократії в Україні повинні забезпе-
чити теоретичне підгрунтя для розуміння процесів і перс-
пектив їх розвитку.

На сучасному етапі Україна переживає складний пері-
од, який багато в чому зумовлений недосконалістю засад-
ничих норм демократії, визначених у тексті діючої Консти-
туції, та відсутністю стабільних механізмів реалізації пол-
ітичного потенціалу Конституції. Потребують докорінної
еволюційної перебудови окремі аспекти суспільного уявлен-
ня про закон як такий та про державний устрій. Зокрема,
ідеться про засвоєння на ментальному рівні кожним грома-
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DEMOCRATIC POTENTIAL OF UKRAINIAN PARLIAMENTARISM

У статті досліджується демократичний розвиток українського суспільства, проведено змістовний
аналіз поняття "демократія". Вказано на його діалектичну природу у зв'язку з чим виникає необхідність
розглядати демократію у історичній ретроспективі. Виділені складові сучасних демократій, що в широ-
кому сенсі розкривають природу демократії. На основі цього сформовано поняття про демократичний
потенціал українського парламентаризму. Проведений критичний аналіз та виділені напрями реалізації
демократії в Україні через парламентаризм. На сучасному етапі Україна переживає складний період, який
багато в чому зумовлений недосконалістю засадничих норм демократії, визначених у тексті діючої Кон-
ституції, та відсутністю стабільних механізмів реалізації політичного потенціалу Конституції. Потребу-
ють докорінної еволюційної перебудови окремі аспекти суспільного уявлення про закон як такий та про
державний устрій. Зокрема ідеться про засвоєння на ментальному рівні кожним громадянином таких
основних положень демократії як верховенство закону та народне управління. Таким чином, розвиток
сучасної української держави потребує розгляду сутності демократії як суспільно-політичного ладу та
механізму її реалізації через парламентаризм.

Democratic development of Ukrainian society is investigated in the article, the rich in content analysis of
concept "democracy" is conducted. It is indicated on his dialectical nature in this connection there is a necessity
to examine democracy in a historical retrospective view. The constituents of modern democracies are
distinguished, that in wide sense expose nature of democracy. On the basis of it a concept is formed about
democratic potential of Ukrainian parliamentarism. The conducted walkthrough and distinguished directions
of realization of democracy are in Ukraine through parliamentarism. At the present Ukraine is going through a
difficult period, which is largely caused by the imperfection of the basic norms of democracy, defined in the text
of the present Constitution, and the lack of stable political potential mechanisms for the implementation of the
Constitution. Involves a fundamental restructuring of some evolutionary aspects of public understanding of the
law itself and on the constitution. In particular, it involves mastering the mental level of each of the main provisions
of national democracy as the rule of law and national governance. Thus, the development of modern Ukrainian
state requires an examination of the essence of democracy as a social and political system and the mechanism
for its implementation through the parliamentary system.
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дянином таких основних положень демократії як верховен-
ство закону та народне управління. Таким чином, розвиток
сучасної української держави потребує розгляду сутності
демократії як суспільно-політичного ладу та механізму її
реалізації через парламентаризм.

Як форма політичного устрою, демократія виникла ра-
зом із появою держави як один із різновидів організації в
ній влади або політичного режиму. Від інших форм держав-
ного устрою демократію відрізняє офіційне визнання вла-
ди більшості, рівноправність громадян, верховенство зако-
ну, виборність усіх або основних державних органів і влад-
них персоналій.

Розрізняють безпосередню і опосередковану демокра-
тію. У першому випадку основні рішення в державі прийма-
ються шляхом прямої участі громадян: голосуванням на
зборах, мітингах та інших зібраннях, проведенням референ-
думів. У другому — рішення приймають виборні органи, осо-
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би, представницькі організації, котрим виборці передовіри-
ли (віддали на виборах) своє право на ухвалення рішень чи
вибір позицій стосовно основних сторін суспільного життя
[1].

Відомий західний учений Б. Джонсон стверджував, що
конституційна демократія налічує дві тисячі років спроб і
помилок, а також вказував на необхідність засвоєння важ-
ких уроків минулого з метою отримання успішного резуль-
тату в майбутньому [2].

І хоча демократія як суспільно-політичне явище ви-
вчається з античних часів, навряд чи сьогодні існує будь-яке
інше конституційно-правове поняття, яке має різні, відмінні
одне від іншого тлумачення у зарубіжній і вітчизняній пол-
ітичній та юридичній літературі [3].

Як багатоаспектне соціальне явище демократія у про-
цесі суспільного розвитку проходить складну еволюцію,
обумовлену конкретно-історичною комбінацією об'єктив-
них і суб'єктивних факторів, набуваючи характеристик тих
епох, культур, цивілізацій, де вона стає певною формою
організації й управління існуючими суспільними відносина-
ми.

Таким чином, поняття демократії відображає свій діа-
лектичний зміст і її становлення фіксується на етапах соц-
іально-економічного розвитку людства.

Демократія як форма організації суспільства є предме-
том дослідження з першого дня свого існування. На даний
час у політичній науці склалося щонайменше три підходи
до її вивчення, пізнання. По-перше, як теоретичної моделі,
ідеалу, якому властиві вищі цілі та принципи народовладдя.
По-друге, як функції раціонально-процедурного розподі-
лу ресурсів влади та матеріальних благ. По-третє, як нор-
мативно-емпіричної моделі політичного ладу [4].

Розглядаючи демократію як ідеал або теоретичну мо-
дель, можна говорити про неї як про механізм вияву наро-
довладдя, співвідношення волі більшості і меншості, пріо-
ритетності колективного (Руссо) чи індивідуального почат-
ку (Гоббс) у принципах народного самоврядування.

За раціонально-процедурного підходу переважають
конкурентно-змагальні фактори, боротьба між групами при
розподілі матеріальних і соціальних благ, рольових статусів,
сфер впливу тощо. Увага тут концентрується на прийнятті
рішень домінуючою групою і водночас спостерігається
відчуження електорату від участі безпосередньо в процесі
здійснення влади.

Домінуючою формою демократії є представницька де-
мократія. У такому разі держава, що уособлює вищу пол-
ітичну владу, виступає як арбітр, регулюючи діяльність груп,
тим самим значно підвищуючи роль виконавчої влади.

Тлумачення поняття "демократія" на рубежі ХХ і ХХI
століть співвідносить її як наукову категорію з соціально-
політичними тенденціями, властивими сучасності. Так, сьо-
годні найбільш актуальними вважаються ідеї ліберальної
демократії.

Тобто розглядається сукупність теорій і концепцій, які
розвивають ідеї демократії в контексті ідеології і політики
лібералізму [5].

Соціально-економічними та ідейно-політичними пере-
думовами виникнення ліберальної демократії були розви-
ток ринкових відносин, ідеологічна і політична секуляриза-
ція, становлення національних держав.

Саме становлення держави як національного середови-
ща визначає основну якісну відмінність буржуазної лібе-
ральної демократії від міст-держав античності і середньов-
ічних міських комун. Невипадково відомий американський
політолог Р. Даль, аналізуючи загальний демократичний
процес у світі виокремлює його першу трансформацію —
становлення демократичних міст-держав, а потім другу —
становлення націй-держав [6].

Отже, можна стверджувати, що сучасне поняття "де-
мократія" повинно включати кілька аспектів, за допомогою
яких це поняття і розкривається, а саме: витоки демократії;
ознаки демократії; інститути демократії.

Розглянемо витоки демократії. Першим і вельми важ-
ливим є система уявлень про демократію, що склалася в
процесі історичного розвитку людства. Діалектичне розгор-
тання такого складного поняття як "демократія" відтворює
його внутрішню логіку з часів Давньої Греції до Новітніх
часів. Саме тому обмежитися якимось одним визначенням
поняття демократії неможливо. Як усі складні діалектичні
категорії воно потребує розгляду в історичному контексті,
і саме через цей історичний контекст можна збагнути склад-
ну природу демократії [3].

Другим важливим витоком демократії є історична
зрілість соціуму, на тлі якої відбувається її становлення. В.
Селіванов зазначає, що "системні процеси соціальної, зок-
рема демократичної, трансформації завжди повинні відоб-
ражати об'єктивні закономірності культурного рівня роз-
витку суспільства, суспільні потреби, а не спиратися лише
на політичну волю владарюючих соціальних сил, навіть зак-
ріплену в Конституції і різних нормативно-правових актах"
[3].

Відомий західний науковець Д. Говард виокремлює клю-
чові фактори, які забезпечують розвиток ліберальної кон-
ституційної демократії та є ознакою соціально-економіч-
ної готовності суспільства до демократії [7]:

— достатня військова сила;
— економічна та соціальна стабільність;
— політична або конституційна культура, яка заохочує

цінності конституціоналізму, лібералізму, демократії і вла-
ди закону;

— високий рівень грамотності населення;
— відкрите суспільство, що включає вільні й відпо-

відальні засоби масової інформації та розвивається разом
з конституціоналізмом і демократією.

На готовність суспільства до демократії, за Д. Говар-
дом, вказує існування засобів відкритої і ефективної кому-
нікації як між громадянами, так і між громадянами та уря-
дом, що є ознакою процвітання громадянського суспільства.

За таких умов громадські організації — політичні партії,
профспілки, групи людей за інтересами, клубні об'єднання
тощо — створюють необхідний важливий буфер між окре-
мою людиною і державою, оскільки остання повинна спи-
ратися саме на громадянський, а не етнічний чи національ-
ний принцип у взаєминах зі своїми громадянами.

Таким чином, готовність суспільства до сприйняття де-
мократії, визначає не лише політична, інституційна, соціаль-
на зрілість. Необхідним і реальним витоком демократії обо-
в'язково, і навіть першочергово, є економічна і військова
зрілість держави.

Сьогодні наука виокремлює низку загальних ознак дер-
жавного управління, що охоплюють усі сучасні та колишні
форми демократії, а саме: визнання народу найвищим дже-
релом влади у суспільстві, сувереном у державі. Цей аспект
дає розуміння сутності демократії як такої соціально-пол-
ітичної системи, в якій обмеження державної влади реалі-
зується через участь народу в управлінні державою.

Визнання конституційним принципу "верховенства пра-
ва" є втіленням вищого порядку правовідносин у державі,
основним механізмом, завдяки якому влада та всі соціаль-
но-економічні процеси у суспільстві є контрольованими.
Верховенство права включає: наявність загального вибор-
чого права, принцип виборності (безпосередньо або опосе-
редковано) органів усіх гілок державної влади (саме цей
принцип дає народу можливість управляти державою), виз-
нання рівноправ'я громадян (рівноправ'я перед законом є
основним засадничим ідеологічним принципом демократії),
підкорення меншості більшості при прийнятті та виконанні
рішень (проте з обов'язковим урахуванням позиції мен-
шості), забезпечення прав людини і прав меншості, гумані-
зація суспільства [8].

Функціонування демократичних інститутів є тим меха-
нізмом, який регулює демократію та убезпечує її від ево-
люції в диктатуру. Більшість авторів традиційно розглядає
саме загальне вільне таємне виборче право як найважливі-
ший інститут демократії. Далі за ним ідуть: наявність кон-
ституції, що закріплює пріоритет особи над державою і за-
безпечує схвалений громадянами механізм вирішення супе-
речок між особою і державою; реально існуючий і функціо-
нально дієвий розподіл влади за вертикаллю (законодавча,
виконавча, судова) і горизонталлю (влада центру і регіонів);
свобода висловлювання політичних думок і наявність різно-
манітних джерел інформації; свобода артикуляції політич-
них інтересів і наявність розвиненої багатопартійної систе-
ми [9].

Конституювання і консолідація названих основних
інститутів демократії обумовлює сутність переходу до ста-
більної демократичної системи.

У розумінні В. Селіванова, демократія — це одна з істо-
ричних, що минають, основних форм організації та функц-
іонування державно упорядкованого суспільства, в якому
народ визнається джерелом і сувереном державної влади
та на засадах верховенства права і конституції вирішують-
ся проблеми суспільної взаємодії та забезпечуються сво-
боди, справедливість, рівноправність і матеріальний добро-
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бут усіх членів суспільства. За таких умов демократичний
вимір конституціоналізму — є насамперед спрямуванням на
забезпечення суспільної свободи і досягнення справедли-
вості в суспільстві на основі реального народовладдя [3].

Як зазначає В. Селіванов, серцевиною концепції сьогод-
нішньої конституційно-правової реформи в Україні має
бути поглиблене розуміння суті демократичного виміру
владно-політичних і юридичних заходів щодо трансформації
сучасної української правової держави, де людина має зай-
няти належне їй місце, що відповідає статусу найвищої соц-
іальної цінності.

Таким чином, демократизація українського суспільства,
а особливо демократична спрямованість парламентаризму,
передбачають реалізацію складових демократії, що визна-
чені вище.

Далі варто визначити напрями, що забезпечують демок-
ратичний потенціал парламентаризму: трансформаційні
процеси, спрямовані на переосмислення кожним окремим
громадянином власної ролі у суспільному житті з метою
реалізації однієї з основних ознак демократичного суспіль-
ства — визнання народу найвищим джерелом влади у
суспільстві, сувереном у державі; докорінна гуманізація
суспільства; розвиток юридичної науки, всебічне досліджен-
ня юридичних механізмів реалізації демократичних засад
парламентаризму з метою забезпечення принципу верхо-
венства права. Варто зазначити, що вітчизняна наука з пи-
тань державного управління дотепер залишається не задія-
ною повною мірою у вирішенні життєво необхідних сусп-
ільних проблем.

Подолання успадкованого від Радянського Союзу "юри-
дичного нігілізму", властивого як простим громадянам, так
політичній еліті. У цьому контексті мають бути запровад-
жені загальнодержавні освітні програми для всіх прошарків
суспільства і верств населення, починаючи зі шкільної лави.
Також потребує розробки механізм реалізації прозорості
у діяльності судових органів, для чого має бути проведена
належна конституційно-правова реформа; принципи демок-
ратії, реалізацію яких гарантує Конституція України. Про-
те не можна стверджувати, що вони реалізуються повною
мірою в системі державної влади.

Отже, можна зробити висновок про те, що демократич-
ний потенціал парламентаризму можна забезпечити лише
подолавши недоліки останнього. Вади сучасного парламен-
таризму в Україні розділяються за двома напрямами: недо-
сконалість Конституції, через що не забезпечуються базові
демократичні принципи, та недосконалість механізму реа-
лізації потенціалу Основного закону.

Головними завданнями з реформування Конституції є
розмежування законодавчої та виконавчої гілок влади,
зміна засад адміністративно-територіального поділу краї-
ни, реалізація права громадян звертатися до Конституцій-
ного Суду з приводу порушень їхніх конституційних прав,
звуження депутатського імунітету, забезпечення дієвості
інституту імпічменту.

Для вдосконалення механізмів реалізації Конституції
необхідно посилити контрольні повноваження Верховної
Ради, забезпечити прозорість діяльності органів виконавчої
влади на всіх рівнях та місцевого самоврядування, реформу-
вати систему врядування, реформувати судову систему та
правоохоронні органи, забезпечити реалізацію громадянами
їхніх конституційних прав, розробити механізм виконання
законів та посилити контроль за їх дотриманням.

Розглянуті вище визначення, напрями розвитку, меха-
нізми реалізації чи відсутність таких щодо демократії в Ук-
раїні вказують на діалектичну природу власне поняття "де-
мократія". Відтак, виділимо основні складові демократич-
ного устрою суспільства. Такими є: витоки демократії, що є
ідеологічною, науковою та ментальною основою демокра-
тичного устрою будь-якого суспільства; основні ознаки де-
мократії, що конкретизують механізм визначають основні
принципи демократичного правління; інститути демократії,
через які здійснюється демократичне правління.

Отже, демократичне суспільство, що в основі своїй спи-
рається на вчення про демократію, історичний досвід інших
демократичних суспільств та ментальну зрілість соціуму, є
системою, при якій державна влада контролюється через
принцип управління народом, а соціально-політичне та еко-
номічне життя країни підпорядковується принципу верхо-
венства права. Ці дві основні демократичні засади генеру-
ють решту принципів за якими організовується життя дер-
жави: загальне виборче право; рівноправ'я громадян перед
законом; підкорення меншості більшості; забезпечення прав

людини та меншості. Основними механізмами реалізації де-
мократії в країні є інститути демократії: інститут загально-
го вільного таємного виборчого права, що реалізує прин-
цип про загальне виборче право; Конституція; розділ влади
за вертикаллю і горизонталлю; свобода слова; багатопарт-
ійна система.

Визначивши, що зазначені принципи не реалізовуються
повною мірою в Україні, можна стверджувати і те, що роз-
виток парламентаризму у контексті демократичного вимі-
ру в Україні має суттєві недоліки. Для їхнього подолання
необхідно в першу чергу розвивати систему заходів з підви-
щення рівня політичної грамотності та зрілості українсь-
ких громадян; більше уваги приділити розвиткові юридич-
них наук та з питань державного управління; подолати "юри-
дичний нігілізм" в суспільстві; провести конституційно-пра-
вову реформу.

Такі кроки покликані допомогти реалізувати демокра-
тичні засади наявного парламентаризму в українській дер-
жаві та визначити напрями удосконалення системи реалі-
зації потенціалу діючої Конституції України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Психологічний захист населення є невід'ємною части-

ною загальнодержавної діяльності центрального органу
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту [1, с. 9]. В
Україні єдиним органом виконавчої влади, якому делего-
вані повноваження забезпечувати психологічний захист
населення є Державна служба України з надзвичайних си-
туацій (далі — ДСНС України) [1, с. 9]. Регулюючий вплив
держави щодо забезпечення психологічного захисту насе-
лення спрямований на діяльність психологів ДСНС Украї-
ни.
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МОДЕЛЬ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА
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THE MODEL OF REGULATORY IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL
PROTECTION

У статті проведено розгорнутий аналіз, запропонованої автором, моделі регулюючого впливу на пси-
хологічну складову цивільного захисту України. Обгрунтовано доцільність моделювання у дослідженні
складних систем. Детально розкриті основні властивості представленої моделі, охарактеризовано її струк-
туру, визначено особливості механізму функціонування та умови життєдіяльності регулюючого впливу.
Представлено огляд основних структурних елементів моделі регулюючого впливу на психологічну скла-
дову цивільного захисту, серед яких: послідовність регулюючого впливу, його характер, зміст та етапи,
взаємодія суб'єктів та об'єктів регулювання. Зазначені структурні елементи конкретизовані відповідно
до структури, яка існує наразі. Побудова моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивіль-
ного захисту України дозволяє відстежити логічну послідовність регулюючого впливу, визначити про-
блемні ділянки та розкрити можливі шляхи подальшого розвитку.

The article was expanding, the analysis proposed by the author, a model of regulatory impact on the
psychological component of civil protection in Ukraine. The modeling in the study of complex systems was
expediency. The basic properties of the presented model were details disclosed. Characterizes its structure, defined
the characteristics of mechanism of functioning and conditions of waste regulating impact. The basic structural
elements of model regulatory impact on the psychological component of civil protection presents in the review.
The review include the sequence of character content, phases and the interaction of the subjects and objects of
regulation. These structural elements fleshed out in accordance with the structure that exists now. Building the
model of regulatory impact on the psychological component of civil protection of Ukraine allows to track the
logical consistency of regulatory impact, identify problem areas and to reveal possible ways of further
development.

Ключові слова: модель, регулюючий вплив на психологічну складову цивільного захисту, державне регулю-
вання, цивільний захист.

Key words: model, regulatory impact on the psychological component of civil protection, state regulation, civil
protection.

Поруч із визначеними та встановленими завданнями,
функціями, умовами та вимогами до безпосередньої робо-
ти психологічного спрямування, сьогодні існує не-
обхідність у чіткому та дієвому організаційно-правовому
забезпеченні та регулюванні цієї діяльності. Змістовного
розуміння та наукового розкриття потребує процес регу-
люючого впливу на психологічну складову цивільного за-
хисту (далі — ЦЗ), зобразити який можна за допомогою
відповідної моделі. Незважаючи на свою актуальність, дос-
лідження державного регулювання психологічної складо-
вої ЦЗ ще не отримали свого належного відображення в
науковій літературі.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

125www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль державного управління, важ-
ливість та необхідність використання
дієвих інструментів державної політики у
різних сферах життєдіяльності досліджу-
валися у працях В. Бакуменка, В. Богдано-
вича, В. Воротіна, В. Голубь, В. Гошовсь-
кої, Н. Грицяк, О. Ігнатенка, В. Князєва,
О. Лебединської, В. Ліпкана, Н. Нижника,
О. Оболенського, В. Олуйка, І. Розпутен-
ка, Г. Ситника, В. Трощинського та інших
вчених. Змістовний аналіз терміну "мо-
дель" в науці державного управління здійс-
нено в публікаціях С. Вирового, В. Крей-
денка, О. Кукаркіна, А. Мельник, Є. Рал-
дугіна, Ю. Сурміна, А. Цвіркуна, та інших
українських науковців. Особливості дер-
жавного управління у сфері ЦЗ розкрива-
лися в працях С. Андреєва, П. Волянсько-
го, Л. Жукової, Г. Іщенка, Н. Клименко,
Р. Приходька, А. Терент'євої, В. Тищенка,
О. Труша, І. Шпильового. Проте аспекти
державного регулювання психологічної
складової ЦЗ є малодослідженими та по-
требують подальшого наукового опрацю-
вання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз теоретичних ас-
пектів державного регулювання психоло-
гічної складової ЦЗ та побудова відповід-
ної моделі регулюючого впливу на психо-
логічну складову ЦЗ України. Мета конк-
ретизується у наступних завданнях: змо-
делювати регулюючий вплив на психологічну складову ЦЗ;
визначити та охарактеризувати структуру моделі, розкри-
ти особливості механізму функціонування та умови життє-
діяльності регулюючого впливу; провести огляд основних
структурних елементів моделі регулюючого впливу на
психологічну складову ЦЗ, до яких належать: послідовність,
характер, зміст, етапи та взаємодія суб'єктів та об'єктів ре-
гулювання; довести об'єктивну необхідність подальшого
опрацювання питань державного регулювання психологіч-
ної складової ЦЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне регулювання окремих сфер суспільної діяль-

ності передбачає відповідне втручання держави в суспільні
відносини задля гарантування стабільності державних
інститутів та дотримання соціально-правових норм. Функції
держави передбачають існування відповідних механізмів їх
реалізації, а отже регулюючого впливу на ті чи інші сфери
діяльності.

Державне регулювання психологічної складової ЦЗ є
регулюванням, яке здійснюється державними органами та
їх посадовими особами із застосуванням правових норм, а
його вплив розповсюджується у сфері ЦЗ.

Здійснення процесів упорядкування та врегулювання в
управлінській діяльності завжди потребує певних обов'яз-
кових елементів втручання, регламентації та забезпечення,
тому регулюючий вплив можна розглядати як дію складно-
го механізму державного регулювання. Враховуючи особ-
ливості діяльності психологічного спрямування у сфері ЦЗ,
механізм державного регулювання психологічних аспектів
ЦЗ має комплексний та системний характер впливу [2, с.
330—339]. Функціонування цього динамічного комплексу та
взаємодію всіх його структурних елементів можна зобра-
зити у вигляді моделі. Саме модель, повною мірою, дозво-
ляє розкрити існуючий процес регулюючого впливу держа-
ви на психологічну складову ЦЗ.

Модель є одним з найбільш змістовних термінів науки
державного управління. У певному сенсі модель близька до
сутності явища, але в її суті переважає статичний момент,
вона мов би є "відбитком", "макетом", "фотокопією" явища.
Концептуальна модель керованої організації відображає
основні властивості реального об'єкта, його структуру, ме-
ханізм функціонування та умови життєдіяльності [3, с. 446].

Необхідність застосування моделювання в державно-
му управлінні зумовлена самою природою цього методу, і
передусім тим, що воно заміняє реальний об'єкт. Це прин-

ципово важливо для об'єктів, які мають великі масштаби та
для яких існують обмеження в застосуванні натурних екс-
периментів, оскільки вони стосуються діяльності людей [3,
с. 447].

Метод моделювання в науці державного управління
можна розглядати як інструмент мислення, який допома-
гає досліджувати потенційні напрями розвитку організації
або системи. Побудова та модифікація моделі змушують
вдаватися у питання структури, взаємодії та логіки глибше,
ніж при простому обмірковуванні та обговорюванні. Робо-
та з моделями з більшою ефективністю народжує нові ідеї,
ніж звичайна дискусія [4, с. 168].

На основі правових засад нормативних документів, які
регламентують діяльність психологічного спрямування в
межах ДСНС України, використовуючи метод структур-
но-функціонального моделювання, побудована модель ре-
гулюючого впливу на психологічну складову ЦЗ (рис. 1).
Представлена модель має відповідну структуру, в якій
відображені послідовність регулюючого впливу, його ха-
рактер та зміст, етапи та взаємодія суб'єктів та об'єктів
регулювання.

Послідовність регулюючого впливу розкрита в ієрархії
основних елементів моделі, де головним елементом регу-
люючого впливу є найвищий орган виконавчої влади —
Уряд України, наступним елементом є центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері ЦЗ — ДСНС України, в по-
дальшому регулюючий вплив направлений на підрозділи
ДСНС України, до складу яких входять структури та фор-
мування діяльність яких має психологічне спрямування.
Елементом безпосереднього призначення регулюючого
впливу в представленій моделі є діяльність психологів
ДСНС України.

Аналізуючи характер регулюючого впливу на психоло-
гічну складову ЦЗ, треба відзначити його централізованість
та імперативність. Централізований характер регулюючого
впливу проявляється в здійсненні регулювання з єдиного
центру у масштабах всієї країни. Такий вплив провадиться
центральними органами державної влади переважно за до-
помогою нормативних правових актів, вносить упорядко-
ваність у регулювання суспільних відносин на всій території
країни та дозволяє з найменшими для держави витратами
досягти в суспільстві тієї стабільності та порядку, до якого
держава прагне. Імперативність у характері регулюючого
впливу базується на відносинах субординації між учасни-
ками відносин, які не рівні за статусом. Пріоритетом тако-

Рис. 1. Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного
захисту
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го регулюючого впливу є загальні соціальні інтереси, які
визначені державою. У сфері ЦЗ централізований, дирек-
тивний або імперативний характер регулюючого впливу пе-
реважає.

Зміст регулюючого впливу має свою специфіку на кож-
ному рівні процесу регулювання. Загальне державне регу-
лювання у сфері ЦЗ спрямоване на забезпечення форму-
вання та реалізацію державної політики у сфері ЦЗ та пе-
редбачає процеси та процедури, що пов'язані з функціону-
ванням та розвитком системи ЦЗ, їх нормативно-правову
регламентацію. Відомче регулювання гарантує та підтримує
належні умови діяльності, на цьому етапі відбувається де-
легування повноважень та встановлення завдань. Локальне
регулювання характеризується регламентацією діяльності
та виконанням завдань та заходів, безпосередньо, психоло-
гічного спрямування.

Функціональні параметри регулюючого впливу відобра-
жають основні етапи впливу або порядок дій, які направ-
лені на досягнення визначеної мети. Базові етапи визнача-
ються за логічною схемою: мета > завдання та функції >
впливи > результат.

Мета — ідеальне передбачення результату діяльності,
що виступає її головним регулятором [3, с. 385]. Мета регу-
люючого впливу на психологічну складову ЦЗ, як спону-
кальний мотив діяльності, що має об'єктивний, раціональ-
ний і системно організований характер, обумовлює змістов-
не наповнення сукупності заходів, використовуючи які, дер-
жава, через спеціально уповноважений орган виконавчої
влади, визначає, упорядковує та контролює діяльність пси-
хологічного спрямування.

Завдання та функції, конкретизовані в планах, вимогах
та задачах знаходять своє відображення в розпорядчих до-
кументах. Процес регулюючого впливу здійснюється за до-
помогою вимог, правил і обмежень, охоплює контроль, за-
охочення та планування.

Безпосередні впливи в процесі регулювання полягають
у чіткому встановлені задач, делегуванні обов'язків та реа-
лізації контролюючої функції з боку суб'єкта регулюван-
ня. Реалізуються вони шляхом застосування методів кори-
гування діяльності (поточне звітування, вказівки, доручен-
ня) та реалізації дій. У підрозділах ДСНС України підпо-
рядкування, розподіл повноважень, функціональні обов'яз-
ки та координацію діяльності регламентують організаційні
структури.

Оцінюючи результат регулюючого впливу, визначають
наскільки виконання є оптимальним. Якщо результат задо-
вольняє вимогам, отриманий корисний досвід враховуєть-
ся в подальшій діяльності. Якщо характеристики результа-
ту виходять за межі (певні ознаки задані нормою) ці проце-
си чи недоліки коригуються. Зворотній зв'язок дає повну
інформацію щодо результату регулювання, підстави для
своєчасного застосування заходів додаткового впливу на
діяльність об'єкту регулювання та повернення її у межі виз-
начених параметрів.

Дієвість державного регулювання психологічної скла-
дової ЦЗ залежить від регулюючих впливів на всіх етапах, а
основними вимогами, до їх змісту є: своєчасність,
стабільність, повнота та внутрішня узгодженість.

Сукупність розглянутих процесів та чинників регулю-
ючого впливу сприяє утворенню відповідних зв'язків між
його суб'єктами та об'єктами. Головним суб'єктом регулю-
вання в наведеній моделі є найвищий орган виконавчої вла-
ди (уряд країни). Центральний орган виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері ЦЗ (ДСНС України), по відношенню до уряду країни
є об'єктом регулювання, а по відношенню до підрозділів та
формувань — суб'єктом регулювання. Підрозділи та фор-
мування ДСНС України, до складу яких входять підрозділи
та структури діяльність яких має психологічне спрямуван-
ня, виступають об'єктами регулювання. Взаємодія суб'єктів
та об'єктів регулюючого впливу має внутрішню впорядко-
ваність. Головною рисою суб'єкта державного регулюван-
ня є наявність у нього певної компетенції та владних по-
вноважень, які дають змогу втілювати свою волю у формі
управлінських рішень, обов'язкових до виконання. Суб'єкт
регулювання справляє цілеспрямований вплив на об'єкт ре-
гулювання з метою забезпечення його функціонування та
руху до заданої мети. Об'єкт регулювання — система, на
яку спрямовується владний вплив суб'єкта регулювання,
тобто система, яку регулюють. Складність впливу на об'єкти
державного регулювання визначається їх масштабними ха-
рактеристиками, кількістю, різноманіттям, постійністю

взаємодії, змінюваністю та неможливістю точно передба-
чити поведінку людей [3, с. 487]. Можливе мінливе доміну-
вання активної ролі суб'єкту та об'єкту державного регу-
лювання пояснюється відносинами субординації, оскільки
залежно від цілей суб'єкт державного регулювання може
розглядатися і як об'єкт для вищої ланки в ієрархії управл-
іння [3, с. 682].

Регулюючий вплив на об'єкт регулювання відбуваєть-
ся з урахуванням сформованої організаційної структу-
ри. Сьогодні підрозділи ДСНС України, які займаються
діяльністю психологічного спрямування, не мають свого
адміністративного відокремлення. Всі вони знаходяться
в безпосередній залежності від підрозділу до якого вони
належать. Однак організаційно-методичне керівництво
діяльністю психологічного спрямування проводить Центр
психологічного забезпечення підрозділів Оперативно-ря-
тувальної служби ЦЗ, який є структурним підрозділом
Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служ-
би ЦЗ ДСНС України і підпорядковується його началь-
нику. Діяльність Центру психологічного забезпечення
підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ коорди-
нується директором Департаменту персоналу ДСНС Ук-
раїни.

Аналізуючи механізм функціонування представленої
моделі, треба зазначити, що вирішальною його складовою
є комплексний механізм державного регулювання психо-
логічної складової ЦЗ. В його будові існує відповідна за-
лежність між елементами забезпечення, які визначають
наповнення комплексного механізму та безпосередньо
механізмами, які в сукупності і утворюють його структу-
ру. Елементи забезпечення це — сукупність чинників, за-
собів та заходів направлених на задоволення потреб фун-
кціонування механізмів. Від наявності, якості та реалізації
видів забезпечення щодо: нормативно-правового, кадро-
вого, фінансового, наукового та інших видів супроводу
залежить безпосереднє функціонування відповідних ме-
ханізмів.

Структуру комплексного механізму утворюють меха-
нізми, які умовно можна розділити на дві категорії: меха-
нізми як інструменти та механізми як стратегії. Під інстру-
ментом регулювання розуміємо спосіб або засіб впливу на
об'єкт, його перетворення для досягнення визначеної мети.
До механізмів, як інструментів впливу належать: правовий
механізм — прийняття нормативно-правових актів із за-
безпечення державної політики у сфері ЦЗ, на основі яких
здійснюється організаційно-розпорядча та адміністратив-
но-виконавча діяльність; організаційний механізм — адмі-
ністративна структура та формування оптимальної систе-
ми управління; фінансово-економічний механізм — фінан-
сування діяльності та матеріальне стимулювання праців-
ників шляхом підвищення заробітної плати, преміювання;
матеріально-технічний механізм — використання техно-
логій і технічних засобів для забезпечення діяльності пси-
хологічного спрямування; інформаційний механізм — об-
ліково-інформаційні, аналітично-діагностичні заходи ре-
гулюючого впливу.

Регулюванням у вигляді стратегії є спосіб досягнення
складної мети, який передбачає загальний, недета-
лізований план певної діяльності та охоплює тривалий пе-
ріод. Супроводжується стратегія постійним аналізом та
моніторингом в процесі реалізації, а спрямуванням її є,
визначене метою, досягнення успіху в кінцевому резуль-
таті. Стратегія має здатність переходити від абстракції до
конкретики у вигляді конкретизованих планів для струк-
турно-функціональних підрозділів. До елементів комплек-
сного механізму, які належать до категорії механізмів, як
стратегій належать: соціальний механізм — забезпечення
реалізації соціальної ролі психолога ДСНС України, роз-
виток та створення сприятливих умов праці (оптимальний
ступінь завантаженості, можливість підвищення кваліфі-
кації та ін.); мотиваційний механізм — створення мораль-
но-психологічного підгрунтя та мотиваційних умов діяль-
ності, підвищення соціально-службової активності (обмін
досвідом), моральне стимулювання; антикризовий ме-
ханізм — коригування діяльності, виявлення і прогнозу-
вання внутрішніх і зовнішніх загроз стабільності, розроб-
ка комплексу оперативних і стратегічних заходів з подо-
лання негативних чинників, зміцнення контролю та дот-
римання законодавства; механізм інноваційного розвитку
— здійснення науково-обгрунтованих інноваційних за-
ходів, програм і проектів у сфері психологічного захисту
населення, які сприяють подальшому розвитку; механізм
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дотримання якості психологічного забезпечення діяльності
та психологічного захисту населення — встановлення та
підтримка високого рівня якості заходів психологічного
забезпечення діяльності та психологічного захисту насе-
лення та якісна їх організація.

Перелік механізмів регулюючого впливу може зміню-
ватися в зв'язку зі змінами зовнішніх та внутрішніх фак-
торів, появою нових інструментів або стратегій, удоско-
наленням основних елементів системи (органів управлін-
ня, структур, ресурсів, технологій тощо), що представляє
собою об'єктивний процес оновлення. Таким чином, ме-
ханізм державного регулювання має бути гнучким та чітко
реагувати на зміни в суспільстві. Враховуючи те, що нор-
мативно-правова база ЦЗ сьогодні перебуває у стані фор-
мування та потребує подальшого наповнення, існує не-
обхідність у вирішенні організаційних проблем суб'єктів і
об'єктів державного регулювання, оптимізації відповідних
функціональних та організаційних структур. Вирішальною
за своїм значенням є організаційно-правова складова, яка
спрямована на упорядкування діяльності психологічного
спрямування у сфері ЦЗ, відповідно до визначених цілей,
функцій та завдань.

Описуючи умови життєдіяльності моделі, треба за-
значити, що представлена модель відображає регулюю-
чий вплив в умовах повсякденного функціонування.
Діяльність психологічного спрямування в умовах повсяк-
денного функціонування має свою специфіку в залеж-
ності від виду основної діяльності органу або підрозділу
ЦЗ (територіальне управління, навчальний заклад, нау-
ковий або адміністративний підрозділ), визначається спе-
цифікою покладених функцій, особливостями організа-
ційно-штатної структури, пріоритетами виконання зав-
дань та іншими чинниками, тому і регулюючий вплив буде
мати свої особливості.

Проаналізувавши основні властивості представленої
моделі, можна сказати, що регулюючий вплив виступає си-
стемоутворюючим чинником та розкриває саму сутність
системи державного регулювання психологічних аспектів
ЦЗ. Таким чином, система державного регулювання психо-
логічної складової ЦЗ, представляє собою складно органі-
зовану, впорядковану цілісність елементів, об'єднаних
різними зв'язками, сукупна дія яких дозволяє реалізовува-
ти цілі і завдання держави щодо психологічного забезпе-
чення діяльності органів та підрозділів ЦЗ та психологічно-
го захисту населення у випадках загрози та виникнення над-
звичайних ситуацій [5, с. 276].

Основна мета побудови моделі полягала в аналізі
змісту регулюючого впливу та розкритті специфіки його
елементів. По аналогії з моделями суб'єкт-об'єктної взає-
модії у процесі управління — найбільш універсальними
моделями справляння управлінського впливу, які опису-
ють організацію та функціонування керуючих (суб'єкт уп-
равління) і керованих систем (об'єкт управління), а також
структуру їх взаємозв'язків [3, с.447], представлену модель
регулюючого впливу на психологічну складову ЦЗ можна
віднести до моделі суб'єкт-об'єктної взаємодії у процесі
регулювання. Під прямим зв'язком можна розглядати ре-
гулюючий вплив, який базується на суспільно значущій
потребі, усвідомленій суб'єктом управління, виражений у
нормативно-правовій формі та втіленій у практичних за-
ходах.

Запропонована модель регулюючого впливу на психо-
логічну складову ЦЗ дозволяє відстежити логічну по-
слідовність регулюючого впливу, визначити проблемні
ділянки та розкрити можливі шляхи подальшого розвитку.

ВИСНОВКИ
ЦЗ як функція держави, потребує відповідного втручан-

ня в процеси суспільних відносин, які пов'язані з питання-
ми безпеки та соціального захисту. Реалізовується це втру-
чання шляхом застосування державного регулювання в
якості коригуючого впливу.

Невід'ємною частиною загальнодержавної діяльності
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ є
психологічний захист населення, його значущість, специ-
фіка, адміністративна складова, організаційний і правовий
характер зумовили потребу у науковому опрацюванні та
побудові моделі регулюючого впливу на психологічну скла-
дову ЦЗ і аналізі її елементів. У представленій моделі струк-
турні елементи конкретизовані відповідно до структури, яка
наразі існує.

Моделювання регулюючого впливу на психологічну
складову ЦЗ дозволяє відстежити логічну послідовність
регулюючого впливу, вказує на проблемні ділянки та розк-
риває можливі шляхи подальшого розвитку. Очевидними
недоліками наявної моделі регулюючого впливу, поруч з
недосконалістю правової бази, можна вважати повну за-
лежність психологів ДСНС України від керівництва підроз-
ділу, якому вони підпорядковані, наявність законодавчо
встановлених функцій, вимог та завдань за відсутності адек-
ватних, сучасних механізмів їх реалізації.

Вплив негативних факторів надзвичайних ситуацій,
вражаючи наслідки усвідомлення тендітності людського
життя, психічні травми, гострі та хронічні стресові розла-
ди — те, з чим повинен працювати психолог ДСНС Украї-
ни. Непередбачуваність розгортання ситуації та поведін-
ки людей вимагають відповідних знань, вмінь та навичок
але поруч з цим, необхідне розуміння власного статусу,
алгоритму узгоджених дій, меж взаємодії з іншими служ-
бами та інших організаційних аспектів, які є обов'язкови-
ми супровідниками будь-якої відповідальної, суспільно
значущої діяльності. Оптимальна модель регулювання,
чітке впорядкування організаційної структури, правове
визначення та закріплення прав і обов'язків психологів
ДСНС України, надасть можливість впевнено виконувати
поставлені завдання не відволікаючись на пошук і з'ясову-
вання точок перетину у взаємодії з іншими службами та
меж власної відповідальності.

Пріоритетними напрямами подальшого наукового дос-
лідження є вдосконалення організаційно-правового забез-
печення психологічної складової ЦЗ, включення психолог-
ічного захисту населення в роботу органів центральної ви-
конавчої влади, які займаються питаннями попередження і
реагування на надзвичайні ситуації та запровадження ме-
ханізмів злагодженої системи взаємодії між міністерства-
ми, які мають у своєму складі психологічні підрозділи або
формування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Без розвиненого громадянського суспільства, зокрема

без створення належних умов для забезпечення свободи
думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань,
свободи об'єднань, зборів, участі громадян в управлінні дер-
жавними справами та місцевому самоврядуванні, держава
не створить можливостей для європейської інтеграції та
сталого розвитку.

Суспільна свідомість українців характеризується висо-
ким ступенем невдоволення владою. Це зумовлено недо-
статнім рівнем розвитку недержавних інститутів, їхньою
неспроможністю представляти права та інтереси громадян
в органах державної влади й місцевого самоврядування та
впливати на прийняття органами державної влади рішень,
що стосуються життя суспільства і держави.

Через неспроможність реалізувати свої права та інте-
реси через інститути громадянського суспільства громадя-
ни вдаються до радикальних політичних засобів досягнен-
ня своїх цілей. У зв'язку з цим прослідковується певна за-
лежність рівня політичної радикалізації суспільства від
рівня розвитку інститутів громадянського суспільства.

Враховуючи вищезазначене, існує необхідність дослід-
ження громадянського суспільства, встановлення взаємоз-
в'язків між ним та політичного радикалізму з метою вироб-
лення дієвих механізмів протидії в інтересах забезпечення
національної безпеки держави.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню розвитку громадянського суспільства при-

діляє увагу значна кількість науковців (М. Рудич, О. Чу-
вардинський, М. Бойчук, Ю. Якименко, М. Гурицька, Л. Ново-
скольцева та ін.)

Важливим є досвід зарубіжних вчених, які досліджува-
ли громадянське суспільство (Д. Штюдеманн, В. Тисманеа-
ну, Е. Шилдс, Е. Геллнер), особливої уваги заслуговують
праці російських науковців (О. Орлова, Л. Беляєва).
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Досліджуючи феномен громадянського суспільства,
важко не звернути увагу на роботи, в яких досліджується
правовий аспект цього явища (Ю. Тодика, П. Любченка, В.
Селіванов)

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: дослідити поняття громадянського су-

спільства та виявити взаємозв'язки суспільства даного типу
з таким явищем, як політичний радикалізм з метою вироб-
лення дієвих механізмів протидії йому в інтересах забезпе-
чення національної безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Громадянське суспільство є основою суспільних відно-

син, а його становлення відбувається в тісному зв'язку зі
становленням правової, соціальної, демократичної держа-
ви. "Громадянське суспільство — суспільство зрілих грома-
дян із високим рівнем економічної, соціальної, духовної,
політичної культури, яке спільно з державою утворює роз-
винені правові відносини. Це суспільство вільних громадян,
яке вільне від держави, але взаємодіє з нею заради спільно-
го блага. Сутність громадянського суспільства полягає в
забезпеченні законних прав людини" [1, с. 14].

Громадянське суспільство має певну специфіку, коли
йдеться про так звані "посткомуністичні" країни, до числа
яких належить і Україна. Частина теоретиків, передусім
вихідців зі Східної Європи, визнавали існування в цих краї-
нах елементів громадянського суспільства і за умов пану-
вання комуністичних режимів. На думку В.Тисманеану, гро-
мадянське суспільство за умов тоталітаризму включало "не-
залежні об'єднання, професійні асоціації, релігійні інсти-
туції, правозахисні, екологічні і пацифістські рухи, а також
інші об'єднання, які мають на меті звільнення індивіда від
всеохоплюючої офіційної ідеології" [3, с. 90].

Зважаючи на те, що незалежні від держави громадські
рухи та організації практично в усіх посткомуністичних
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країнах відіграли значну, якщо не вирішальну роль у пова-
ленні тоталітарних режимів, саме цим структурам у пол-
ітичній науці країн Східної Європи було відведене пріори-
тетне місце як головним інститутам громадянського сусп-
ільства.

Водночас подальший розвиток суспільно-політичних
процесів у цих країнах засвідчив, що не менш важливу роль
у демократичних трансформаціях відіграє такий чинник, як
політична культура громадян. Адже повноцінне громадянсь-
ке суспільство є можливим лише як результат "визрівання"
громадянина, поступового формування демократичної пол-
ітичної і правової культури народу. Як зазначав відомий
дослідник громадянського суспільства Е.Геллнер, "люди є
продуктом культури. Вони формуються всередині культу-
ри й тому не можуть підійти до неї ззовні, щоб обрати собі
підходяще суспільство" [4, с. 73].

Про важливість розвитку громадянського суспільства
зазначає О. Чувардинський вказуючи, що чим більш розви-
нутим є громадянське суспільство, тим легше громадянам
захищати свої інтереси, тим більшими є їхні можливості
щодо самореалізації в різних сферах суспільного життя і
тим меншою є небезпека узурпації політичної влади тими
чи іншими її органами або окремими особами. Відстоюючи
матеріальну й духовну незалежність людини від держави,
домагаючись правової гарантії такої незалежності захисту
приватних і суспільних інтересів людей, громадянське сус-
пільство активно сприяє процесам політичної демократи-
зації, набуття державою ознак держави правової. Рівнова-
га між громадянським суспільством і державою є важливим
фактором стабільного демократичного розвитку, а пору-
шення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості
і політичного безсилля народу [2, с. 12].

Тому, розглядаючи сучасний стан громадянського сус-
пільства в Україні, необхідно розглядати як рівень розви-
неності інститутів громадянського суспільства, так і стан
громадянської культури, зокрема, рівень громадської актив-
ності населення країни.

Якщо узагальнити різні визначення, то можна виокре-
мити основні риси громадянського суспільства. Таке сусп-
ільство характеризується:

— наявністю розвиненої мережі різноманітних відно-
син між рівними, автономними в своїх діях суб'єктами (ок-
ремими громадянами та соціальними групами), які здійсню-
ються без посередництва держави;

— існуванням суспільних інститутів (громадських
організацій, профспілок, структур місцевого самоврядуван-
ня, незалежних ЗМІ та ін.), які відображають увесь спектр
інтересів громадян та соціальних груп, захищають їх у сто-
сунках з державою;

— усталеною системою цінностей, в основі якої лежать
цінності суспільного активізму, моральної й економічної
автономії індивіду, сприйняття суспільства як самоцінності.

На думку М. Гурицької, основними ознаками розвину-
того громадянського суспільства мають бути: наявність пра-
вової держави, оскільки розвинене громадянське суспіль-
ство передбачає існування демократичної правової держа-
ви, яка покликана задовольняти й захищати інтереси та пра-
ва громадян; конкурентна ринкова економіка, яка передба-
чає, що громадянське суспільство зазнає значного впливу
приватних економічних інтересів, але з іншого боку розви-
нуте громадянське суспільство може стати союзником усп-
ішних ринкових відносин, що сприятиме стабілізації дер-
жавної політики, перерозподілу фінансових та інформацій-
них потоків; формування середнього класу, що стане соці-
ально-економічним підгрунтям та опорою громадянського
суспільства; ефективне соціальне партнерство, яке має за-
безпечувати нормальний режим праці й відпочинок, дося-
гати консенсусу з питань забезпечення зайнятості, створен-
ня додаткових робочих місць, організації оплачуваних гро-
мадських робіт, захисту населення від безробіття тощо;
партнерські відносини між державною владою та грома-
дянським суспільством, які повинні посилити процес демок-
ратизації органів влади, розвиток, зміцнення та налагоджен-
ня співробітництва з інститутами громадянського суспіль-
ства; активна участь громадян у прийнятті рішень, що за-
безпечило б залучення їх для громадського контролю, че-
рез інституції громадянського суспільства, як організова-
ної форми впливу на державну владу; прозоре державне
фінансування діяльності організацій громадянського сус-
пільства; незалежне інформаційне середовище (ЗМІ, сво-
бода слова, Інтернет) обов'язком якого має бути всебічне
та об'єктивне висвітлення різноманітних подій в країні та

за її межами, створення такого інформаційного простору,
при якому б вільно формувалися найрізноманітніші погля-
ди в суспільстві [8, с. 9].

Стан розвитку громадянського суспільства в Україні
відслідковується багатьма міжнародними організаціями, які
щорічно готують відповідні експертні звіти. Так, у червні
2013 р. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
в межах дослідження "Індексу сталості неурядових органі-
зацій" (CSOSI) опублікувала звіт щодо стану розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні за попередній рік. Цей
рейтинг базується на шкалі від 1 до 7, де 1 показує його роз-
винутий рівень та 7 відповідає низькому рівню [5].

Рівень розвитку громадянського суспільства в Україні
оцінений експертами організації вище ніж у 2011 р. (3,5
бали), відповідний показник склав 3,4 бали. Прогрес в рей-
тингу був спричинений тим, що у 2012 р. були прийняті нові
закони і правила, що впливають на правовий статус органі-
зацій громадянського суспільства, їх реєстрацію, оператив-
ну та економічну діяльність. Констатується наявність орган-
ізацій, які задоволені новими правовими умовами, але вод-
ночас наголошується, що більшість організацій не знають
про новації, або мають сумніви з приводу їх практичної ре-
алізації [5].

Інша міжнародна неурядова організації Freedom House
у своєму дослідженні Nations in Transit відзначає, що у 2013
р. більшість основних показників демократичного розвит-
ку України у порівнянні з 2012 р. залишилися незмінними.
Цей рейтинг також базується на шкалі від 1 до 7, де 1 найви-
щий рівень демократичного прогресу, а 7 найнижчий. Зок-
рема, середній інтегральний показник "демократичного роз-
витку" у 2013 р. експерти визначили у 4,86 бала, що на 0,04
бала гірший від результату 2012 р. Спад показників був за-
фіксований у напрямку "Виборчий процес". Інші позиції:
"Незалежні медіа", "Національне демократичне управлін-
ня", "Незалежність судової системи", "Корупція", "Місцеве
демократичне управління" та "Громадянське суспільство"
— не зазнали суттєвих змін. Зафіксований спад у напрямку
"Виборчий процес" укладачі рейтингу пояснюють негатив-
ною оцінкою міжнародними спостерігачами останніх пар-
ламентських виборів, що відбулися 28 жовтня 2012 р. [6].

Що стосується правових аспектів розвитку громадянсь-
кого суспільства, то в нашій державі громадянське суспіль-
ство розвивалося як незалежний й потужний чинник сусп-
ільного поступу. Для цього були ухвалені закони та норма-
тивні акти, які визначали "правила гри у ключових суспіль-
них сферах". Початок був покладений затвердженням у 2012
році Стратегії державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні та Плану першочергових
заходів з її реалізації.

Значна увага громадянському суспільстві приділяється
і у Стратегії національної безпеки України, в якій вказуєть-
ся про необхідність залучення інститутів громадянського
суспільства до вироблення та реалізації політики національ-
ної безпеки, а також до оцінки її ефективності [7].

Поступово удосконалювалося нормативно-правове за-
безпечення розвитку громадянського суспільства в Україні
у напрямі його подальшого наближення до відповідних
європейських стандартів (уведення у дію з січня 2013 року
Закону України "Про громадські об'єднання" та інших
нормативно-правових актів). Успішно реалізовувалися на
практиці норми Закону України "Про доступ до публічної
інформації". Налагоджувалася робота громадських рад при
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Сприяла утвердженню відкритості та публічності у проце-
сах державного управління участь України у міжнародній
Ініціативі "Партнерство "Відкритий уряд". У різних регіо-
нах держави поширилася практика розробки та прийняття
регіональних програм сприяння розвитку громадянського
суспільства.

Однак всі ці та інші безсумнівні здобутки, як і еволюц-
ійний шлях розвитку громадянського суспільства взагалі,
були поставлені під сумнів, а потім, значною мірою нівельо-
вані немотивованим публічно рішенням колишніх очільників
української влади відмовитися у кінці листопаду 2013 року
від підписання на Вільнюському саміті Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом. У відповідь на такі кро-
ки влади в Україні розгорнувся масовий протестний гро-
мадський рух.

Намір владної верхівки придушити його силовими ме-
тодами, свідоме уникання реального діалогу з громадянсь-
ким суспільством та політичною опозицією призвели до
розгортання безпрецедентної в новітній історії України
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широкомасштабної суспільно-політичної кризи. Спроби ж
увести у дію закони від 16 січня 2014 р., масові порушення
прав та свобод громадян та небачена ескалація насильства
з боку зрощених із криміналітетом силових структур, що
супроводжувалася численними жертвами серед мирних гро-
мадян, призвели лише до загострення кризи та протисто-
яння між сторонами конфлікту, попри намагання міжнарод-
них посередників урегулювати його мирним шляхом. Виник-
ла реальна загроза самому існуванню Української держави
та демократичному вибору українського народу.

На тлі й без того наднизького рівня довіри до органів
державної влади, колишні керівники країни своїми злочин-
ними діями проти власного народу остаточно делегітимізу-
вали себе, що завдяки подальшому зростанню масової про-
тестної активності й стало основною причиною їх усунен-
ня з політичної арени. Таким чином, громадянське суспіль-
ство не на словах, а реально довело, що воно здатне висту-
пати надійним гарантом незворотності демократичних пе-
ретворень в Україні.

Дотепер до основного кола політичних інститутів гро-
мадянського суспільства в Україні потрапляють рухи,
ініційовані під чергову виборчу кампанію з метою засвідчи-
ти "суспільну підтримку" певного політичного проекту.
Тому основний характер взаємодії політичних партій та
формально неполітичних громадських рухів визначено нами
як політико-маніпулятивний і технологічний, який прово-
кує громадські рухи політичного спрямування на імітацією
ідеально типових подібних структур [9, с. 16].

Важко не погодитись з тезою, що громадянське су-
спільство залежить від держави і не може набути розвине-
них форм в умовах політичного насильства й тиранії. Через
те зворотній зв'язок у стосунках громадянського суспіль-
ства і правової держави — дуже важливий [2, с. 13].

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок
що належний рівень розвитку громадянського суспільства
в значній мірі мінімізує радикальні політичні прояви в
суспільстві.

ВИСНОВКИ
Головними ознаками, які характеризують громадянсь-

ке суспільство в сучасній Україні, є розвиненість його інсти-
тутів (різноманітних об'єднань громадян, засобів масової
інформації) та рівень громадської активності населення.

Система багатопартійності в Україні перебуває на етапі
формування та розподілу політичного простору між парт-
іями. Значна частина політичних партій утворилася та діє
не у відповідь на соціальний запит, не як інститути форму-
лювання та просування інтересів широких суспільних
верств, а як інструменти (засоби) політичної легалізації і
боротьби інтересів окремих груп та осіб. Більшість зареє-
строваних партій не виявляють політичної активності та не
мають значного впливу на політичні процеси в державі. Тому
становлення в Україні повноцінної багатопартійної систе-
ми є необхідною передумовою для ствердження громадянсь-
кого суспільства і має бути предметом його уваги.

Найбільш чисельними та структурованими об'єднання-
ми громадян України є профспілки. Право на об'єднання у
профспілки гарантовано Конституцією України. Проф-
спілковий рух охоплює всі регіони країни, всі галузі еконо-
міки, всі форми власності та господарювання.

Чисельність профспілок в Україні має стійку тенденцію
до зниження. Водночас, рівень охоплення профспілковим
членством в Україні залишається досить високим. Для
більшості працюючих профспілкове членство є значною
мірою формальним, воно не визначає орієнтацію громадян
на солідарний захист своїх соціально-трудових і соціаль-
но-економічних прав і інтересів.

Головною проблемою, яка стоїть нині перед проф-
спілками України, є необхідність визначення їх ролі, місця і
функцій в новій системи відносин: роздержавлені і децент-
ралізовані профспілки — держава — роботодавці-власни-
ки. За таких умов актуальним є пошук нових форм проф-
спілкової роботи, відповідних соціально-економічним і пол-
ітичним умовам сьогодення.

Громадяни України очікують від профспілок не комп-
ромісів з владою і роботодавцями, а реального обстоюван-
ня своїх соціально-трудових прав.

Однією з необхідних передумов формування правової
демократичної держави та громадянського суспільства в
Україні є ЗМІ. Сьогодні в Україні створена і функціонує
досить розгалужена мережа друкованих і електронних ЗМІ,
яка поки що не відповідає стандартам розвинених країн,
проте здатна забезпечити потреби громадян в інформації.

Водночас сьогодні стан забезпечення свободи слова в
Україні близький до критичного. Наслідки такого розвитку
подій є вкрай небезпечними, оскільки ставлять під сумнів
демократичний розвиток України. Відповідно, проблема
забезпечення свободи слова, протидії натиску політичної
цензури є питанням номер один у суспільно-політичному
розвитку України.

Значний потенціал мають також і політичні партії. Най-
меншою мірою сприяють розвитку громадській активності
населення місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування.

Питання залежності рівня політичної радикалізації від
рівня розвитку громадянського суспільства потребує по-
дальшого дослідження з метою розроблення дієвих ме-
ханізмів забезпечення національної безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Ринкові перетворення, що відбулися в Україні призвели до

зміни ролі і місця ювелірної сфери в економіці країни. Стабіль-
но функціонуючий ювелірний комплекс сприяє вирішенню ба-
гатьох соціально-економічних проблем, у тому числі пов'яза-
них із задоволенням потреби внутрішнього ювелірного ринку,
забезпеченням зайнятості працездатного населення, збільшен-
ням дохідної частини бюджетів різних рівнів, що говорить про
необхідність розвитку в Україні даного сектора економіки. Ук-
раїна має всі необхідні ресурси для формування та розвитку
високо конкурентоспроможної ювелірної промисловості: по-
тужна сировинна база (дорогоцінні метали і дорогоцінне камі-
ння), промисловість з її видобутком та переробкою, традиція-
ми.

Незважаючи на зазначене вище, ювелірна галузь у 2012 році
отримала серйозний удар. Внаслідок значного падіння спожив-
чого попиту і проблеми навколо визнання права малого ювелі-
рного бізнесу на єдиний податок ділова активність на ювелір-
ному ринку знизилася до критичного мінімуму. Зміни в ст. 291
Закону № 4834 -VI " Про внесення змін до Податкового кодек-
су України щодо удосконалення деяких податкових норм", нор-
ми якого набули чинності 1 липня 2012 р., дозволяють "ювелі-
рам" знову стати платниками єдиного податку. Але, за умови,
що підприємець, який торгує ювелірними виробами, віднесений
до 3-ї групи за ставкою 5 %.

Зараз Союз ювелірів України впритул займається пошуком
варіантів адекватного фінансування, залучення інвестицій і кре-
дитів для відродження та подальшого розвитку ювелірного ви-
робництва і торгівлі. Звичайно, таке відродження можливе
тільки при стабільному законодавчому полі, де визначаються
загальні правила господарської діяльності на ювелірному рин-
ку. Але саме в цій сфері перед учасниками ювелірного ринку
виникають нові виклики і ризики.

 Також сьогодні перед ювелірною промисловістю постають
проблеми, які насамперед пов'язані з їхньою якістю, безпечні-
стю та надійністю. Це — недотримання виробниками вимог за-
конодавства України у сфері застосування технічних регла-
ментів та стандартів, відсутність на підприємствах системи уп-
равління якістю, застосування суб'єктами господарювання "не-
стандартних сплавів" та домішок, використання імпортних
сплавів низької якості, нестійких покриттів, які не пройшли вип-
робування на відповідність показникам надійності та безпеки.

Колосальною проблемою залишається стан правового та
нормативного забезпечення контролю за якістю сплавів ювелі-
рних виробів із дорогоцінних металів, а також стан законодав-
ства у сфері технічного регулювання, стандартизації, підтверд-
ження відповідності та захисту прав споживачів.
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Посилення державного регулювання ювелірного комплек-
су необхідно для усунення негативних тенденцій і вирішення
проблем, що склалися в українській економіці в процесі станов-
лення ринкових умов господарювання. Це зокрема подолання
сировинної спрямованості золотопромислового комплексу,
припинення недобросовісної конкуренції підприємств ювелір-
ного комплексу, ліквідації "тіньового" сектора, захисту спожи-
вачів від неякісної ювелірної продукції, підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняної продукції, збільшення обсягів ек-
спорту ювелірної продукції.

Актуальність вирішення поставлених проблем ра-
ціоналізації процесу державного регулювання ювелірної сфе-
ри, підвищення цільової спрямованості управляючих впливів на
всіх рівнях управління, ресурсозабезпечення суб'єктів госпо-
дарювання ювелірної сфери, якого потребують підприємства
розглянутої галузі національної економіки, створення сучас-
ного механізму, що забезпечує ефективне рішення зазначених
проблем, зростання конкурентоспроможності за допомогою
нормативно-правових впливів з боку держави.

У цьому зв'язку зростає актуальність методологічних і ме-
тодичних рішень, спрямованих на підвищення ефективності дер-
жавного регулювання ювелірної сфери на основі цілеспрямо-
ваних впливів і заходів різної цільової спрямованості, що вра-
ховують галузеву специфіку функціонування суб'єктів госпо-
дарювання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування і розвитку ринку ювелірних виробів

знайшли своє втілення в наукових працях Т.М. Артюх, І.В. Гри-
горенко, В.М. Вартаняна, В.М. Гавви, Д.О. Турко, Ю. Булаха,
О.П. Портянка та ін. Проте ще мало вивченим є підхід до вирі-
шення проблеми ефективного функціонування вітчизняного
ювелірного ринку.

В Україні дослідження якості та безпечності виробів із до-
рогоцінних металів перебувають на початковій стадії. Проте
зацікавленість цими проблемами міжнародного співтовариства
значно більша. Серед зарубіжних науковців найбільш відомі М.
Томпсон, Крістофер В. Корті, С. Гендерсон, Д. Манчанда, Р.
Рушфорд. та ін.

Одним із основних напрямків реалізації державної політи-
ки у цій сфері є технічне регулювання, тобто стандартизація та
оцінювання відповідності. Вивченню цієї проблеми, теоретич-
ним та методологічним аспектам технічного регулювання при-
діляли увагу немало українських науковців. Зокрема Р.В. Бичк-
івський, П.Г. Столярчук, Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. Але у
своїх дослідженнях вони окремо не розглядали проблематику
стандартизації сплавів з дорогоцінних металів як окремий на-
прямок контролю за якістю та безпечністю ювелірних виробів
з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.
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Проблемам нормативно-правового регулювання та адміні-
стративним методам державного регулювання приділено зовсім
мало уваги. Різноманіття різних аспектів регулювання ювелір-
ної сфери, актуальність пошуку нових підходів до вирішення
проблеми ефективності державного регулювання даного про-
цесу обумовлює важливість проведення подальших наукових
досліджень у цьому напрямку. Цим визначається вибір теми,
мети, завдань даного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження адміністративних методів регу-

лювання ювелірної сфери України, зокрема, визначення ефек-
тивних форм та інструментів державного регулювання ювелір-
ної сфери та розробка пропозицій щодо раціоналізації існуючих
методичних основ державного регулювання ювелірної сфери.
Для досягнення поставлених цілей були визначені наступні зав-
дання: розглянути сучасний стан ринку ювелірних виробів; з'я-
сувати особливості нормативно-правового забезпечення і сти-
мулювання розвитку ювелірної сфери; виявити та проаналізува-
ти особливості механізму реалізації галузевої політики держа-
ви; сформулювати рекомендації щодо вирішення існуючих про-
блемних аспектів державного регулювання ювелірної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ювелірні вироби є особливою групою товарів, правила про-

дажу яких регламентовані правовими документами, законами
та стандартами. Кожна держава висуває особливі вимоги до ре-
алізації даної групи товарів відповідно до особливостей розвит-
ку своєї країни та особливостями державного регулювання.
Оборот ювелірних виробів контролюється кожною державою
з метою захисту прав виготовлювачів, споживачів, а також дер-
жавних інтересів у цій сфері.

Зростання цін на дорогоцінні метали — головний фактор
скорочення ринку. З вересня 2008 року по червень 2013 року
ціни на золото зросли майже на 70 % — до $ 1394,5 за унцію (на
31.05.2013) . У вартості готового виробу 75—80% займає сиро-
вина. А тому, здешевлення роботи ювеліра саме по собі на ціну
кінцевого товару суттєво це не впливає.

За підсумками 2012 року, обсяг таврованих ювелірних ви-
робів скоротився на 16,4 % у кількісному вираженні і на 20,3 %
— в натуральному. Українці переходять на економ-варіант —
ринок китайської біжутерії впевнено зростає. Після кризи у
великих торгових центрах все частіше почали відкриватися ме-
режеві магазини дешевих прикрас [10].

Прогнози розвитку ринку ювелірних виробів не можна на-
звати сприятливими. Крім наслідків економічної кризи, вплив
на нього чинить і державне регулювання.

Основним документом, який регламентує сферу обороту
ювелірних виробів є "Правила роздрібної торгівлі ювелірними
та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного ка-
міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння" [5].

Правила продажу в Україні визначені окремим докумен-
том, в якому викладені всі вимоги по реалізації ювелірних ви-
робів. Ці вимоги містять 26 пунктів, з яких 15 — загальні поло-
ження, в яких викладені вимоги до торгових приміщень, обо-
в'язків продавця і прав покупця та інша інформація, 10 — пра-
вила приймання і продажу, 26 — контроль за їх дотриманням.

В українському законодавстві є державний стандарт, в яко-
му викладені загальні технічні умови до ювелірних виробів —
ДСТУ 3527-97 "Вироби золотарські з коштовних каменів. За-
гальні технічні умови" [6]. У розділі "Характеристики" в ДСТУ
вказано, що матеріали, які застосовують для виготовлення юве-
лірних виробів, повинні відповідати вимогам діючих стандартів
— без вказівки посилання на них. У розділі "Маркування" в стан-
дарті передбачається обмежена кількість маркувальної інфор-
мації, яка повинна бути обов'язково нанесена. Транспортуван-
ня і зберігання ювелірних виробів може здійснювати тільки спец-
зв'язок й організації, які мають дозвіл на даний вид діяльності.
Вимоги до гарантій виробника в ДСТУ встановлюють значні тер-
міни, що, безперечно, краще для споживача.

Актуальні зміни державного регулювання ринку дорогоці-
нних металів та дорогоцінного каміння відображені в Поста-
нові Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року №798
"Про внесення змін до переліку органів ліцензування", якою
визначено Державну пробірну службу України органом ліцен-
зування на провадження господарської діяльності зі збирання,
первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, замість Міністерства
фінансів України, яке утримувало такий державний статус орга-
ну ліцензування від 1992 року [4, с. 144].

Таким чином, виробництво дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння, виготовлення виробів та торгівля виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння було виключено
з переліку видів, які підлягають ліцензуванню [2].

Закон України "Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності" прийнятий Верховною Радою Украї-
ни 19 жовтня 2010 року передбачив скасування ліцензування
виробництва, виготовлення та торгівлю дорогоцінними мета-
лами і дорогоцінним камінням. Метою також було максималь-
не сприяння держави у започаткуванні та провадженні підприє-
мницької діяльності, приведення існуючого переліку видів діяль-
ності, що ліцензуються, у відповідність до запропонованих кри-
теріїв та існуючих принципів [3, с. 492].

Такий поштовх на обмеження державного регулювання
господарської діяльності, в свою чергу, буде сприяти вдоско-
наленню як законодавства, що діє в сфері ліцензування, так і
державного регулювання господарської діяльності [7].

Однак скасування ліцензування не скасовує обов'язкове
клеймування державним пробірним клеймом всіх виготовлених
на території України або ввезених на територію України ювел-
ірних і побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцін-
ного каміння [9, с. 217].

Відповідно до положень статті 51 Угоди про партнерство
та співробітництво між Україною і Європейським Співтовари-
ством та їх державами-членами, яка підписана від імені Украї-
ни 14 червня 1994 року та набула чинності у березні 1998 року,
Україна взяла на себе зобов'язання вживати заходів для забез-
печення того, щоб національне законодавство поступово було
приведене у відповідність до законодавства Європейського
Співтовариства, що є важливою умовою для зміцнення еконо-
мічних зв'язків між Сторонами [11, с. 5].

Відповідно до норм міжнародного права Україна бере
участь у міжнародному співробітництві у сфері здійснення гос-
подарської діяльності пов'язаної з обігом дорогоцінних металів
та каміння. Основою міжнародної діяльності України є співро-
бітництво з міжнародними організаціями, що утворені у ЄС з
метою вирішення питань, пов'язаних із випробуванням і клей-
муванням виробів з дорогоцінних металів.

Сьогодні до таких організацій відносяться Конвенція з пи-
тань випробування та клеймування виробів з дорогоцінних ме-
талів (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious
Metals), або Віденська конвенція за місцем її підписання, та
Міжнародна асоціація пробірних служб.

Також однією з форм міжнародного співробітництва є
участь України в Міжнародній асоціації пробірних служб
(IAAO), в особі Державної пробірної служби України. IAAO є
форумом для обміну інформацією та розвитку технічного
співробітництва між уповноваженими державними пробірни-
ми службами. Її історія сягає 1992 року, коли була утворена
Асоціація європейських пробірних служб (AEAO) [8, c. 49—50].

ЄС досить активно пропагує принципи лібералізації та
вільної торгівлі, закликає суворо дотримуватись правил та угод
СОТ, сповідує вільну та чесну конкуренцію, на практиці досить
ефективно захищає внутрішній ринок від товаровиробників із
третіх країн. Для цього використовуються різноманітні механ-
ізми: від затягування переговорів із третіми країнами про до-
пуск товарів та режим їх реалізації на ринках ЄС, відхилення
від виконання рішень у рамках СОТ до прямої заборони на
імпорт деяких товарів на основі недотримання європейських
норм, правил та стандартів, технологій виробництва тощо. По-
стійно вживаються заходи для захисту внутрішнього ринку
України від контрабандної та фальсифікованої продукції в
ювелірній сфері, захисту економічних інтересів держави, а та-
кож підтримки національних постачальників і виробників юве-
лірних товарів, що гарантують якість продукції, яка реалізуєть-
ся під їхніми торговими марками. Ці заходи вживаються спільно
з структурними підрозділами Міністерства фінансів України,
Службою безпеки України та Державним комітетом України з
питань стандартизації та сертифікації у межах своїх повнова-
жень.

Адже тільки відповідно до Законів України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоці-
нних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями
з ними" [2], та "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" [1] встановлюються кваліфікаційні, організаційні, тех-
нологічні та інші вимоги для провадження господарської діяль-
ності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцін-
ного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органо-
генного утворення, напівдорогоцінного каміння.
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Проведемо аналіз проблемних питань, що негативно впли-
вають на умови ведення бізнесу в ювелірній галузі України:

1. Неоднозначне тлумачення контролюючим органом
(Міндоходів), адміністративними судами та суб'єктами госпо-
дарювання змісту та обсягу обов'язків щодо ведення обліку то-
варних запасів фізичними особами-підприємцями — платника-
ми єдиного податку, які здійснюють торгівлю ювелірними ви-
робами.

Причиною неоднозначного тлумачення змісту та обсягу
обов'язків щодо ведення обліку товарів є чинна норма ст. 6 За-
кону України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР, згідно з якою обо-
в'язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до
осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за пра-
вилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або про-
даних товарів. У 2012—2013 рр. суди звертають увагу на обов'я-
зок фізичних осіб-підприємців при здійсненні торгівлі ювелір-
ними виробами вести оперативний облік дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння. При цьому суди не зважають на те, що
такий облік встановлений спеціальним законодавством з питань
державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням і не відноситься до правил оподатку-
вання та ведення обліку на спрощеній системі.

У зв'язку із зазначеним, пропонується, в першу чергу, в
Законі України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР "Про застосу-
вання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" третє речення статті 6 вик-
ласти у наступній редакції: "Обов'язок із ведення обліку то-
варних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до за-
конодавства застосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності і зареєстровані як платники єдиного по-
датку, та інших осіб, які оподатковуються за правилами, що
не передбачають ведення обліку придбаних або проданих то-
варів".

2. Неоднозначне тлумачення контролюючими, правоохо-
ронними органами, іншими органами державного нагляду (кон-
тролю) та суб'єктами господарювання операцій з дорогоцінни-
ми металами та дорогоцінним камінням як давальницькою си-
ровиною та обміну готових ювелірних виробів на дорогоцінні
метали.

Зазначені види операцій є поширеними та затребуваними
на ринку ювелірної продукції. За змістом і порядком виконан-
ня ці операції є схожими. 100% отриманих від замовників доро-
гоцінних металів фактично є давальницькою сировиною та пе-
редається на виробництво для виготовлення готової продукції
— ювелірних виробів. При цьому одержані дорогоцінні метали
не є формою розрахунку за продукцію. При таких операціях
замовники оплачують виключно роботу, тобто послугу з виго-
товлення ювелірних виробів.

Проте зазначені види операцій не включені до переліку опе-
рацій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що
є предметом регулювання спеціального закону.

Нормативно-правовими актами, виданими на підставі
спеціального закону, врегульовані лише деякі питання
здійснення суб'єктами господарювання вказаних видів опе-
рацій. А саме:

— одержання ( обмін готових ювелірних виробів на брухт
дорогоцінних металів, приймання дорогоцінних металів для
виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів) доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб
здійснюється лише за наявності документа, що засвідчує особу
(п. 2.3. Інструкції про порядок одержання, використання, об-
ліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
28.11.2012 р. №1230);

— одержання дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня від фізичних осіб для виготовлення ювелірних виробів з до-
рогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється з обо-
в'язковим заповненням квитанції (п. 2.4. Інструкції згідно з на-
казом Мінфіну №1230);

— виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоц-
інного каміння здійснюється з власної сировини або сировини,
отриманої на умовах давальницької сировини (п. 10.5. Інструкції
згідно з наказом Мінфіну №1230);

— обов'язковій реєстрації у Державній пробірній службі
України підлягають у числі інших суб'єкти господарювання, які
здійснюють обмін готових ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на брухт доро-
гоцінних металів (п. 1.2. Порядку обліку, створення та ведення
реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з до-
рогоцінними металами та дорогоцінним камінням, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2013 р.
№465) та ін.

Для вирішення даної проблеми, необхідно визначити об-
'єктами державного регулювання операції з дорогоцінними
металами та дорогоцінним камінням як давальницькою сиро-
виною та з обміну дорогоцінних металів на готову продукцію
(ювелірні вироби), а також у Законі України від 18.11.1997 р.
№637/97-ВР "Про державне регулювання видобутку, вироб-
ництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" пункт 9 статті 1 до-
повнити підпунктом "е" наступного змісту:

9) операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним кам-
інням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та на-
півдорогоцінним камінням — дії, пов'язані з:

 "е) одержанням, використанням дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, як давальницької си-
ровини, та передаванням готової продукції, у тому числі шля-
хом обміну, з оплатою вартості робіт (послуг) замовниками."

3. Дублювання реєстраційних процедур і ліцензування гос-
подарської діяльності, що здійснюються Державною пробірною
службою України та іншими регуляторами. А саме: обов'язко-
ва реєстрація у Державній пробірній службі України суб'єктів
господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними ме-
талами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням орга-
ногенного утворення та напівдорогоцінним камінням дублює:

— щорічну реєстрацію виготовлювачами ювелірних та по-
бутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня у Державній пробірній службі іменників — спеціальних
знаків, які засвідчують виготовлювачів таких виробів;

— отримання в Державній пробірній службі ліцензії на
здійснення збирання, первинної обробки відходів та брухту
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

— внесення інформації про ломбарди до Державного реє-
стру фінансових установ у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Обов'язкова реєстрація у Державній пробірній службі всіх
без винятку суб'єктів господарювання, які здійснюють операції
з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, є недо-
цільною, оскільки існують інші механізми відстеження діяльності
суб'єктів господарювання за відповідними місцями провадження
діяльності.

При цьому доцільно зберегти обов'язкову реєстрацію в
Державній пробірній службі суб'єктів господарювання, які ма-
ють право, за наявності в них атестованої лабораторії, на клей-
мування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння державним пробірним клеймом. Адже
діяльність лабораторій таких суб'єктів має бути особливим об-
'єктом контролю з боку Державної пробірної служби України
з метою забезпечення належного рівня контролю за якістю
ювелірної продукції, яка виводиться на ринок такими суб'єкта-
ми.

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно змінити пе-
релік суб'єктів господарювання, що підлягають обов'язковій
реєстрації в Державній пробірній службі України, які здійсню-
ють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камі-
нням, зокрема в Законі України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і викори-
стання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та конт-
роль за операціями з ними" внести зміни до абзацу 7 пункту 9
статті 1, виклавши його в наступній редакції: "Суб'єкти госпо-
дарювання, які мають право на клеймування ювелірних та по-
бутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня власного виробництва державним пробірним клеймом відпо-
відно до цього закону, підлягають обов'язковій реєстрації в цен-
тральному органі виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері державного пробірного контролю".

4. Фактична відсутність можливостей для реалізації виго-
товлювачами ювелірних виробів передбаченого законом права
на самостійне клеймування ювелірних виробів власного вироб-
ництва державним пробірним клеймом.

Дана проблематика потребує спрощення процедури набуття
виготовлювачами ювелірних виробів права самостійно клеймува-
ти ювелірні вироби власного виробництва пробірним клеймом.

5. Відсутність встановлених законом повноважень Держав-
ної пробірної служби України щодо здійснення державного
контролю за діяльністю атестованих лабораторій суб'єктів гос-
подарювання, які мають право на клеймування ювелірних ви-
робів власного виробництва державним пробірним клеймом.

Проте повноваження органів державного нагляду (конт-
ролю) встановлюються виключно законами України (п. 4 ст. 4
Закону України від 05.04.2007 р. №877-V "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності").
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При збільшенні кількості суб'єктів господарювання, які
мають та реалізують зазначене право, є необхідним встановлен-
ня функцій і повноважень Державної пробірної служби Украї-
ни щодо здійснення державного контролю за діяльністю таких
атестованих лабораторій.

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно визначити
функції та повноваження Державної пробірної служби Украї-
ни у сфері державного контролю за діяльністю лабораторій
суб'єктів господарювання, які мають право клеймувати ювелірні
вироби власного виробництва державним пробірним клеймом.

6. Відсутність визначеного законодавством центрального
органу виконавчої влади, наділеного функціями та повноважен-
нями з питань розроблення та реалізації державної політики у
сфері технічного регулювання щодо дорогоцінних металів, до-
рогоцінного каміння та виробів з них.

Більшість учасників ювелірного ринку використовують у
своїй практиці застарілі нормативні документи у сфері стандар-
тизації (ДСТУ 3527-97 "Вироби золотарські з коштовних ме-
талів. Загальні технічні умови", ДСТУ 3375-96 "Вироби золо-
тарські. Терміни та визначення", ГОСТ 30649-99 "Сплавы на
основе благородных металлов. Марки") або розробляють та
реєструють власні технічні умови.

Зазначена проблематика потребує встановлення функції та
повноваження Державної пробірної служби України у сфері
технічного регулювання, зокрема визначення її органом, який
розробляє разом з іншими органами виконавчої влади та реал-
ізує державну політику у сфері технічного регулювання щодо
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного камін-
ня та виробів з них

Здійснивши аналіз останніх змін законодавства та проблем-
них питань у розвитку ювелірної сфери, дійшли висновку, що
ситуація вимагає подальшого законодавчого врегулювання.
Адже завданням господарсько-правової науки є чітке визна-
чення засобів державного регулювання, які оптимально реалі-
зують публічні інтереси у цій сфері, а також їх ефективне сис-
темне використання.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження зроблено такі

основні висновки:
1. Сучасний стан ринку ювелірних виробів має негативні

тенденції розвитку і потребує ефективних механізмів регулю-
вання ювелірної сфери з боку держави.

2. Нормативно-правовою основою регулювання відносин,
пов'язаних із функціонуванням ринку виробів із дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, є Закон України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва й використання дорого-
цінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операц-
іями з ними" та стандарти, які не відповідають сучасним вимо-
гам регулювання ювелірної сфери.

3. Державна політика в досліджуваній галузі непослідовна,
розвиток законодавства, покликаного вирішити існуючі пробле-
ми, має досить фрагментарний та безсистемний характер.

4. У законодавстві України необхідно провести урегулю-
вання визначених проблем, шляхом внесення відповідних змін
до нормативно правових актів.

Таким чином, вирішенням визначених у нашому дослід-
женні проблемних питань і спрямованих нововведень, є приве-
дення діючих схем провадження господарської діяльності в
ювелірній сфері та у сфері державного контролю за якістю юве-
лірних та побутових виробів з дорогоцінних металів у
відповідність до нових підходів у сфері державного регулюван-
ня.
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ВСТУП
В умовах змін відносин власності, лібералізації цін аг-

рарний сектор України досить сильно постраждав. Період
депресії в аграрному секторі залишається і на даний час.
Держава не має можливості закріпити свої позиції у
підтримці аграрного сектору.

Ефективні механізми регулювання інвестиційної діяль-
ності повинні відображати такі напрями гармонізації цих
механізмів у процесі розширеного відтворення в аграрному
секторі, які дозволять аграрним виробникам забезпечува-
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TRENDS OF MODERNIZATION MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT
ACTIVITY AGRICULTURAL SECTOR

Запропоновано напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності
аграрного сектору, а саме: підтримка інвестиційних кредитів, надання грантів, мікрокредитування ма-
лих виробників аграрної продукції, яка б була розрахована на реальні потреби і можливості виробницт-
ва, перехід до альтернативних форм оподаткування аграрного виробництва, надання державних інвес-
тиції в довгостроковому періоді.

Вивчення зарубіжного досвіду щодо модернізації механізмів регулювання інвестиційної діяльності,
дозволили виявити вимоги, які необхідно враховувати при визначенні пріоритетів інвестиційної діяль-
ності аграрного сектору.

Визначено, що моніторинг модернізації механізмів регулювання інвестиційної діяльності є процесом
спостереження з боку інвесторів за діями регіональних і державних органів влади за досягненням цілей,
поставлених за умов підтримки функціонування аграрного сектору. Виявлено теоретичний інструмен-
тарій ідентифікації та систему фільтрації чинників, що відіграють вирішальну роль при формуванні ме-
ханізмів регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Розглянуто кількісні та якісні чин-
ники впливу на механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору.

Directions modernize state regulation of investment activities of the agricultural sector, namely: support for
investment loans, grants, microcredit small producers of agricultural products, which would be calculated on
the real needs and opportunities of production, switching to alternative forms of taxation of agricultural
production, the provision of public investment in long run.

The study of foreign experience on modernizing mechanisms regulating investment activities have identified
the requirements that must be considered when prioritizing investment agriculture.

Determined that monitoring mechanisms regulating modernization investment is a process by observing the
actions of investors and regional public authorities for achieving the objectives set out in the conditions support
the agricultural sector. Found theoretical tools for identifying and filtering system factors that play a crucial
role in the formation mechanisms of regulation of investment activity in the agricultural sector. We consider
qualitative and quantitative factors influence the mechanisms for regulating investment activities of the
agricultural sector.

Ключові слова: модернізація, механізми державного регулювання, інвестиційна діяльність, аграрний сек-
тор, моніторинг.
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ти себе необхідними джерелами інвестування, створювати
резерви і в повному об'ємі виконувати свої фінансові і кре-
дитні зобов'язання.

Проблеми господарювання в аграрному секторі, забез-
печення ефективного інвестиційного процесу привертали
увагу дослідників на різних етапах еволюції економічної
думки і знайшли відображення у працях Ксенофонта, Колу-
мелли, М. Катона, М.Т. Варрона, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікар-
до, К. Маркса, В. Ойкена, А.Я. Антоновича, С.М. Булгако-
ва, І.В. Вернадського, М.Х. Бунге, М.І. Зібера, М.Д. Конд-
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ратьєва, М.В. Левицького, М.І. Туган-Барановського, Є.Є.
Слуцького, О.В. Чаянова та інших.

Теоретичні та практичні аспекти інвестування аграрного
сектору в умовах глобалізації, зокрема його інституційно-
го забезпечення висвітлені у працях таких учених, як В.Г.
Андрійчук, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Д.О. Баюра,
М.А.Булат, Т.В. Гайдай, П.І. Гайдуцький, В.М. Геєць, Н.І.
Гражевська, О.А. Грішнова, В.В. Зіновчук, І.В. Коновалов,
Г.І. Купалова, Ю.М. Лопатинський, Й.М. Малік, І.Й. Малий,
В.Я. Месель-Веселяк, Л.В. Молдаван, В.Г. Нелеп, Н.А.
Новічкова, І.Ф. Радіонова, П.Т. Саблук, С.О. Савицька,
А.В. Шегда, П.В. Щепієнко, О.Г. Шпикуляк та інших.

Незважаючи на весь обсяг проведених наукових дослі-
джень окремі питання залишаються не до кінця вивченими.
Це стосується визначення основних напрямів та механізмів
виведення аграрного сектору з кризового стану, якими, зок-
рема, є підвищення фінансової ефективності аграрного ви-
робництва, вирішення соціальних проблем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запропонувати напрями модернізації механізмів дер-

жавного регулювання інвестиційної діяльності аграрно-
го сектору. Вивчити зарубіжний досвід щодо модернізації
механізмів регулювання інвестиційної діяльності. Виявити
теоретичний інструментарій ідентифікації та систему
фільтрації чинників, що відіграють вирішальну роль при
формуванні механізмів регулювання інвестиційної діяль-
ності в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ
На основі вивчення зарубіжного досвіду та виявлених

можливостей його адаптації до вітчизняних умов розроб-
лено організаційні заходи модернізації механізмів регулю-
вання інвестиційної діяльності аграрного сектору.

Основним заходом має бути державна підтримка ціно-
вої політики, яка дозволяє забезпечити конкурентоспро-
можний розвиток виробництва, впливати на вільне ціноут-
ворення в аграрному секторі, що дозволить виробникам ре-
алізовувати аграрну продукцію як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринку за цінами, які покриватимуть по-
вністю витрати на виробництво аграрної продукції, і сфор-
мують передумови для фінансового забезпечення за раху-
нок власних фінансових ресурсів.

Сприяння розвитку грантів є наступним напрямом [1].
Дана форма гармонізації фінансових механізмів повинна
враховувати не лише розвиток аграрного виробництва, але
й стимулювати зміни в структурі самого виробництва. Ос-
новним критерієм отримання грантів є соціальний характер.
Гранти мають можливість надаватися на безповоротній та
безоплатній формі і надаватися на розвиток і проведення
конкретних наукових дослідів в аграрному секторі Украї-
ни, що дозволить виявити більш дієві напрями організації
виробничого процесу в аграрному сектору та підвищити
фінансові результати діяльності.

Підтримка інвестиційних кредитів в Україні дозволила
б збільшувати об'єми виробництва аграрної продукції, зац-
ікавити виробників у реалізації своєї продукції не тільки
державі, але й великим супермаркетам та магазинам, які
розраховуватимуться за продукцію за рахунок підтримки з
боку місцевих банків.

Мікрокредитування малих виробників аграрної про-
дукції, яка розрахована на реальні фінансові потреби і мож-
ливості виробництва. В Україні на сьогоднішній день найб-
ільшу частку у виробництві аграрної продукції займають
малі підприємства. Тому, на нашу думку, повинно бути зап-
роваджено мікрокредитування малих виробників з корот-
ким виробничим циклом, яке забезпечувало б розвиток аг-
рарної галузі, підвищило конкурентоспроможність не тільки
аграрної продукції, але й самих виробників.

Перехід до альтернативних форм оподаткування аграр-
ного виробництва є окремим напрямом [2]. На даний час
залишається досить складна ситуація з оподаткуванням аг-
рарної галузі. Аграрний сектор виробництва носить сезон-
ний характер і не має можливості сплачувати податкове
навантаження у відповідних розмірах, тому необхідно вра-
ховувати дану і не повинен обкладатися високими податка-
ми у порівнянні з іншими галузями економіки. Податки на
вироблену продукцію і використані у виробництво затратні
матеріали повинні бути зведені до мінімуму.

Підтримка аграрного сектору за рахунок державних
інвестицій мала б суттєве значення. Державні інвестиції
повинні бути направлені на розвиток ринкової інфраструк-

тури, управління природними ресурсами. На сьогодні в Ук-
раїні відсутня чітка політика регулювання використання
природних ресурсів (земельний фонд, водний фонд, лісо-
вий та ін. фонди). Більшість природних ресурсів земельно-
го, водного фондів використовують не за призначенням, що
негативно впливає на загальну ситуацію в аграрному сек-
торі. Аграрні субсидії повинні бути направлені на виплати з
державного бюджету на виробництво важливих продуктів
індивідуального споживання, забезпечувати вирощування
зернових, овоче-баштанних культур.

Запропоновані напрями сприятимуть поліпшенню інве-
стиційного забезпечення аграрного сектору шляхом
підтримки інвестиційних кредитів, надання грантів, мікрок-
редитування малих виробників аграрної продукції, яка б
була розрахована на реальні потреби і можливості вироб-
ництва, переходу до альтернативних форм оподаткування
аграрного виробництва, надання державних інвестиції в
довгостроковому періоді.

Організація проведення визначених напрямів включає
певний перелік заходів:

— виявлення майбутнього розвитку аграрного сектору;
— оцінка ринків і потреб споживачів;
— моніторинг стану досліджень;
— формування групи експертів;
— обробка результатів;
— вибір пріоритетів розвитку з урахування отриманої

інформації, оцінці ринків і потреб споживачів.
Вивчення зарубіжного досвіду щодо модернізації ме-

ханізмів регулювання інвестиційної діяльності, дозволили
виявити вимоги, які необхідно враховувати при визначенні
пріоритетів інвестиційної діяльності аграрного сектору.

По-перше, дотримання системного підходу при узгод-
женні та диференціації заходів інвестиційної, податкової,
бюджетної, цінової політик.

По-друге, формування пріоритетів в регулювання інве-
стиційної діяльності аграрного виробництва повинно відбу-
ватися відкрито та обговорюватися.

По-третє, оптимальність виявлених пріоритетів.
По-четверте, виявлені пріоритети повинні охоплювати

всі сфери аграрного сектору, виявити потужний науково-
технічний потенціал підприємств, які займаються наукови-
ми розробками в аграрному секторі, що дозволять підви-
щити конкурентоспроможність аграрної продукції на рин-
ку.

По-п'яте, необхідно враховувати, що розроблені напря-
ми модернізації механізмів регулювання інвестиційної
діяльності будуть сформовані і реалізовані протягом пев-
ного часового періоду. У даному питанні важливу роль
відіграватимуть статистичні дослідження інвестиційної
діяльності аграрного сектору.

Більшість проблем у модернізації механізмів регулюван-
ня інвестиційної діяльності аграрного сектору обумовлені
відсутністю чіткої політики між новими завданнями та зас-
тарілими інструментами реалізації, що не дозволяє вияви-
ти узгодженість між наявними механізмами регулювання та
показниками інвестиційної діяльності аграрного сектору.

Для кваліфікаційного моніторингу змін механізмів ре-
гулювання інвестиційної діяльності необхідне проведення
порівняльного аналізу стану та перспектив розвитку інвес-
тиційного потенціалу сектору, отримання оцінок, які допо-
можуть визначити його місце в національній економіці [3].

Основні питання, які виникають у процесі реалізації
визначених напрямів:

— основні проблеми, які виникнуть при модернізації
механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграрно-
го сектору;

— що необхідно зробити для їх вирішення, створення
експертної групи, яка буде контролювати та узагальнюва-
ти результати вирішення проблем, які виникли.

Запропоновані напрями модернізації механізмів дозво-
ляють визначитися з ресурсною підтримкою інвестиційної
політики за рахунок:

— природних, трудових, фінансових та матеріально-
технічних ресурсів;

— державною підтримкою у вигляді правового регулю-
вання, інформаційного та адміністративно-організаційного
забезпечення;

— організаційного забезпечення аграрного виробницт-
ва за умов впливу обласних і місцевих органів влади, фінан-
сово-кредитних установ в умовах фінансово-кредитного
забезпечення та розробці програм інвестиційного розвит-
ку;
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— проведення аналізу споживчого ринку та ринків збу-
ту аграрної продукції виробниками аграрної продукції.

Моніторинг модернізації механізмів регулювання інве-
стиційної діяльності є процесом спостереження з боку інве-
сторів за діями регіональних і державних органів влади за
досягненням цілей, поставлених за умов підтримки функц-
іонування аграрного сектору. Моніторинг на даному етапі
означає включення представників інвесторів у групу екс-
пертів за наглядом виконання і використання інвестиційних
ресурсів в аграрному виробництві, одержання регулярних
звітів, що дозволяє інвесторам визначити наявність проблем
на ранньому етапі і вчасно розробити необхідні заходи. Та-
кий процес також дає можливість аграрним виробникам от-
римати доступ до нових ідей і контрактів, а також одержа-
ти допомогу від інвестиційних організацій.

Використання статистичних та математичних методів
досліджень та обробки результатів дає можливість сфор-
мувати чіткі результати здійснення інвестиційної діяльності,
виявити тенденцію та динаміку зміни основних механізмів
регулювання. Основними статистичними та математични-
ми методами пропонуємо: теорію ймовірностей, математич-
ну статистику, дисперсійний аналіз тощо.

На основі проведених результатів отриманої інформації
визначаються пріоритетні напрями покращення викорис-
тання механізмів регулювання інвестиційної діяльності аг-
рарного виробництва регіону.

Загальне обговорення напрямів організовується на ре-
гіональному та державному рівні між представниками по-
даткової адміністрації, фінансово-кредитними установами,
представниками аграрного сектору, інвесторами.

Головними критеріями є: сприяння розвитку інвестиц-
ійного потенціалу і підвищення його використання; мож-
ливість залучення іноземних інвесторів; ефективність обра-
них пріоритетів реалізації механізмів регулювання інвести-
ційної діяльності аграрного сектору; забезпечення економ-
ічної безпеки аграрних підприємств.

Виявлено теоретичний інструментарій ідентифікації та
систему фільтрації чинників, що відіграють вирішальну роль
при формуванні механізмів регулювання інвестиційної
діяльності в аграрному секторі.

Розглянемо більш детально кількісні та якісні чинники
впливу на механізми регулювання інвестиційної діяльності
аграрного сектору.

Обсяги залучених інвестицій безпосередньо впливають
на цінову і податкову політики аграрних підприємств. Чим
вище ставка податку на залучені інвестиції, тим вища ціна
на аграрну продукцію. В цілому, зростають ставки податків
— зменшуються обсяги залучених інвестицій.

Ціна реалізації продукції аграрного виробництва зале-
жить від впливу макроекономічних та мікроекономічних
показників розвитку країни. Важливим напрямом у реалі-
зації цінової політики в аграрному секторі є розвиток еко-
номічних та політичних зв'язків України з країнами світу
щодо експорту продукції.

Аграрний сектор економіки на сьогодні залишається
менш привабливою сферою залучення коштів, тому держав-
на підтримка відіграє значну роль у розвитку виробничого
процесу. Існуючі форми державної підтримки не в змозі
повністю забезпечити аграрне виробництво фінансовими
ресурсами, але саме на неї припадає близько 40—50% залу-
ченого капіталу.

У структурі джерел залученого капіталу найбільшу ча-
стку становлять іноземні інвестиції. Незважаючи на неста-
більне політичне становище України, іноземні інвестори
вкладають кошти в економіку країни власні фінансові ре-
сурси. Проте частка коштів в аграрний сектор з кожним
роком зростає, що свідчить про позитивну тенденцію інвес-
тиційної діяльності. Приваблюють інвесторів родючі грун-
ти, природно-кліматичні умови для вирощування зернових
та інших культур.

Податкова політика на сьогодні виступає одним із не-
гативних чинників впливу на аграрний сектор. Досить ви-
сокі ставки податків не дозволяють ефективно розвивати-
ся аграрному сектору економіки. Податкові пільги практич-
но не надаються, а ставки податків для вкладення інозем-
них і вітчизняних інвестицій стримують цей процес.

Параметри прибутковості інвестиційної діяльності аг-
рарного сектору складають досить низький відсоток. Ос-
новними причинами такого стану можна виділити:

— сезонність виробництва аграрної продукції;
— вплив природно-кліматичних умов на вирощування і

зберігання аграрної продукції;

— нестабільний попит на продукції рослинництва і тва-
ринництва в Україні;

— імпорт аграрної продукції тощо.
Співвідношення власного і залученого капіталу на

підприємствах аграрного сектору повинно становити 2:1.
Більшість керівників аграрних підприємств виявляють ба-
жання фінансувати свою діяльність за власні (хоч і незначні)
фінансові ресурси, ніж залучати.

Вартість залучених фінансових ресурсів в аграрне ви-
робництво коливається в межах 15—35% на рік. Можливість
повернення відсотків досить незначна, оскільки, як зазна-
чалося вище, виробництво носить сезонний характер і не-
гативний вплив природних умов не завжди забезпечує от-
римання високих врожаїв аграрної продукції.

На механізми регулювання інвестиційної діяльності
впливає і спеціалізація виробництва. Незважаючи на те, що
основним видом діяльності аграрного підприємства є галузі
рослинництва чи тваринництва, підприємства, як правило,
займаються суміжним виробництвом. Це дозволяє більш
ефективно використовувати залучені ресурси та підтриму-
вати виробничий цикл.

Ліквідність інвестицій в аграрному виробництві досить
низька, проте, залучення інвестицій в різноманітні галузі
агарного виробництва можуть бути більш ліквідними, якщо
вплив державної підтримки інвестиційної діяльності буде
більш дієвим і регулюючим.

Дієвість системи моніторингу за механізмами регулю-
вання інвестиційної діяльності дозволяє розгорнути стра-
тегічні плани державної підтримки та запропонувати більш
модернізовані механізми регулювання.

Рентабельність інвестицій в аграрній галузі досить низь-
ка. Це пов'язано насамперед з низькою прибутковістю ви-
робництва, не конкурентоспроможністю галузі у порівнянні
з іншими галузями, незацікавленістю держави у розвитку
аграрної галузі, підтримки імпорту аграрної продукції з
інших країн.

Обмежуючий вплив на інвестиційну діяльність аграрно-
го виробництва здійснюється виходячи з не чітко детермі-
нованих механізмів регулювання. В результаті чого окремі
підприємства мають можливість залучати зовнішні джере-
ла фінансування, а інші, яких більший відсоток на ринку,
цього зробити не можуть.

ВИСНОВКИ
Реалізація запропонованих напрямів модернізації ме-

ханізмів державного регулювання інвестиційної діяльності
аграрного сектору дозволить: наповнити власними і залу-
ченими фінансовими джерелами аграрні підприємства, за-
безпечити інформаційну підтримку фінансового забезпе-
чення аграрного сектору, виявити стратегічні напрями роз-
гортання діяльності виробників аграрної продукції.
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ВСТУП
Жодна сучасна державна програма змін чи реформу-

вання вищої освіти не обходилася без включення до неї та-
кого важливого питання, як підвищення якості освіти. Дос-
лідники Д. Белл, І. Мартін, І. Масуда, Е. Тоффлер та інші
запропонували концепцію, згідно з якою кожній стадії роз-
витку цивілізації закономірно відповідає певний рівень
якості освіти. Згадана концепція базується на твердженні,
що починаючи з епохи науково-технічної революції та
стрімкого розвитку глобалізаційних процесів спостерігаєть-
ся підвищення якості в усіх сферах життя суспільства, в тому
числі і в освіті. Отже, процес формування високої якості
освіти є складовою цивілізаційного процесу, а темпи та
рівень інформаційного розвитку і модернізації зумовлюють
якість життя суспільства, стан розвитку економіки, роль і
положення країни у світовій спільноті, рівень її національ-
ної безпеки.

Сучасні дослідники схильні розглядати питання якості
освіти одразу у кількох аспектах. Так, К. Корсак схиляєть-
ся до соціокультурного, освітянського, суспільно-економі-
чному аспекту; О. Величко, В. Вікторов, А. Гофрон, Т. Ґусен,
Д. Дзвінчук, Б. Жебровський, А. Тайджнман та інші вважа-
ють більш важливим управлінський, соціально-філософсь-
кий та філософсько-освітянський аспект; В. Андрущенко,
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STRATEGY CRITERIA AND REGULATION OF QUALITY EDUCATION

Розглянуто поняття якості освіти як інтегрального продукту культурного та наукового розвитку, який
сприяє вирішенню найактуальніших завдань суспільного прогресу. Доведено, що якість вищої освіти з
позицій зовнішньої детермінації знаходиться під впливом процесів інтернаціоналізації, інтеграції та гло-
балізації.

Виділено три різних етапи відносин між суб'єктами, які спостерігаються у процесі становлення ос-
віти: нормативний, ціннісний та змістовний. Критерієм виокремлення таких етапів визначено глибину
усвідомлення викладачами і студентами ціннісно-змістовного контексту навчання (професійної підго-
товки), а параметрами прогнозування результатів навчання — критерії якості наприкінці проходження
кожного з етапів. Визначено умови створення ефективної системи управління якістю освіти, які сприя-
ють успішній реалізація моделі якісної освіти.

The issue of quality of education as an integral product of cultural and scientific development that contributes
to solving the most pressing problems of social progress. It is proved that the quality of higher education from
the standpoint of external determination is influenced by internationalization processes of integration and
globalization.

Three different stages of relationships between entities that occur in the process of education: normative
values and meaningful. The criterion for distinguishing these stages defined depth awareness of teachers and
students value and meaningful context learning (training) and parameters predicting learning outcomes — quality
criteria at the end of the passage of each of the stages. The terms of an effective system of quality management
education that contribute to the successful implementation of the Quality Education Model.
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В. Астахова, К. Астахова, Л. Горбунова, М. Згуровський, М.
Култаєва, В. Кремень, М. Лукашевич, В. Лутай, М. Михаль-
ченко, І. Надольний, С. Ніколаєнко, В. Огнев'юк, І. Пред-
борська, М. Степко, В. Ткаченко та інші надають перевагу
педагогічно-освітньому та соціально-філософському аспек-
ту якості освіти; Г. Поберезська — педагогічно-освітньому,
соціальному та філософському; О. Субетто більшу увагу
приділяє аспекту культури тринітаризму, а В. Кушерець, Ю.
Романенко, О. Скідін, С. Оксамитна, Д. Чигрин, Н. Щипа-
чова, С. Щудло — соціологічному аспекту.

На жаль, якість української вищої освіти ще не набула
пріоритетного значення і не сприймається як фактор націо-
нальної безпеки загалом, адже за роки існування незалеж-
ної України не вдалося досягнути належного ставлення дер-
жави та усього суспільства до знання як до однієї з найви-
щих цивілізаційних цінностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути поняття якості освіти як інтегрального

продукту культурного та наукового розвитку. Виділити
етапи відносин між суб'єктами у процесі становлення ос-
віти. Визначити критерії виокремлення таких етапів, умо-
ви створення ефективної системи управління якістю ос-
віти.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Тенденція до знецінення освіти спостерігається й досі.

Стратегічною метою українського суспільства є досягнен-
ня високих соціальних стандартів життя. Ця мета може бути
реалізована лише за умови розуміння цінності знання та
всебічної підтримки розвитку освіти і науки та дотримання
принципів відкритості, рівності, демократії, а в економіці —
конкуренції та змагальності. Дуже часто поняття "стандарти
якості", у тому числі у сфері освіти, пов'язується з прагнен-
ням України максимально інтегруватись до структур Євро-
пейського Союзу. Згадана інтеграція неможлива без глибо-
кого реформування вітчизняної системи освіти, яка серед
іншого актуалізує проблеми забезпечення якості освіти та
створення сучасної системи оцінки знань. Підхід до такого
реформування потребує попереднього філософського та
комплексного осмислення.

Передусім якість освіти слід розглядати як інтеграль-
ний продукт культурного та наукового розвитку, який
сприяє вирішенню найактуальніших завдань суспільного
прогресу. Зміст якості освіти реалізується у суб'єктивованій
та об'єктивованій формах, що виражається у продуктивній
діяльності фахівця інноваційного характеру, а її сутність
можна представити як сумарний енергоінформаційний по-
тенціал людини, акумульований нею у процесі здобуття ос-
віти. Водночас, характеризуючи освітню систему, якість
освіти виконує й атрибутивну функцію.

З точки зору дослідників, які є прибічниками теорії уп-
равління освітніми установами, поняття якості освіти по-
в'язане з умовами та механізмами функціонування освітнь-
ого закладу, отже, має суто управлінський характер. Такий
погляд на поняття якості освіти грунтується на наданні пер-
шочергового значення співвідношенню результату та мети,
а також визнанню факту досягнення цілей освіти, оскільки
такі цілі операційно задаються та прогнозуються виключно
у полі потенційного розвитку суб'єкта освіти — студента
(випускника) [1].

З огляду на те, що критерієм якості вищої освіти є пе-
редусім її відповідність встановленим державою стандар-
там, які залежать від конкретних суспільних потреб у виз-
начених компетенціях, внутрішнє підгрунтя якості вищої
освіти зумовлюється її аксіологічністю. З цієї точки зору
якість вищої освіти виконує експлікаційні, формуючі та
фіксуючі функції у процесі формування сучасної систе-
ми цінностей освіти в умовах поступового утвердження
нової якості освіти з притаманними їй, на противагу нау-
ково-технократичній парадигмі, новими ідеями та прин-
ципами.

Аналізуючи проблему якості освіти, М. Кісіль відмічає:
"…необхідною передумовою забезпечення якості вищої ос-
віти постає інтерактивний взаємозв'язок освітніх просторів
суб'єктів навчально-виховного процесу — тому основним
засобом формування ефективного освітнього простору є
діалог, а визначальним принципом гарантування якості ос-
вітнього процесу — його діалогічність. У цьому контексті з
новою силою актуалізується потреба в гуманізації і гумані-
таризації вищої освіти, які можуть бути повноцінно реалі-
зовані за посередництвом таких ідей сучасної парадигми ос-
віти, як фундаментальність, інтегрованість, екзистен-
ційність, компетентність, селективність, індивідуалізація,
спеціалізація, комплексність, поліпрофільність, циклічність"
[2, с. 4].

Таким чином, якість вищої освіти з позицій зовнішньої
детермінації знаходиться під впливом процесів інтернаці-
оналізації, інтеграції та глобалізації. Беручи до уваги те,
що в умовах глобалізації освіти інноваційно-інформаційні
технології витісняють індустріальні, можна стверджува-
ти, що концептуальним середовищем для переосмислення
проблеми якості вищої освіти є нове інформаційне сус-
пільство.

Процеси, які відбуваються у європейській освіті, мають
безпосередній вплив на концептуалізацію проблеми якості
освіти в сучасній Україні, тому указані процеси мають бути
невід'ємною складовою філософського аналізу якості вищої
освіти. У відповідності до положень Болонської декларації
щодо засобів та принципів забезпечення якості європейсь-
кої освіти було прийнято ряд міжнародних нормативних
документів, які дають визначення якості вищої освіти, як
мети та, водночас, як основи для утворення спільного осві-
тнього простору Європи. Однак проблема забезпечення
якості освіти може, з огляду на відмінності різноманітних
моделей європейської освіти, бути вирішена лише шляхом
врегулювання суперечностей між тенденцією до уніфікації

освіти та тенденцією до збереження національних традицій
освіти, її ідентичності та унікальності. Необхідність врегу-
лювання зазначених суперечностей зумовлює певне кори-
гування концепції забезпечення якісної освіти та створен-
ня нових процедур оцінки якості освіти, що матимуть ха-
рактер універсальності, відносності та адаптивності.

Парадигмальна трансформація освітнього процесу у
контексті взаємодії її учасників як колективного суб'єкта
може бути найбільш ілюстративно представлена за допо-
могою концепції становлення освітнього процесу.

Аналіз генези освітнього процесу дозволяє прослідку-
вати шлях від типу освіти "інформаційних знань" до її соц-
іокультурної протилежності.

Спираючись на викладене, можна стверджувати, що
існують три різних етапи відносин між суб'єктами, які спо-
стерігаються у процесі становлення освіти: нормативний,
ціннісний та змістовний. Критерієм виокремлення таких
етапів є глибина усвідомлення викладачами і студентами
ціннісно-змістовного контексту навчання (професійної
підготовки), а параметрами прогнозування результатів на-
вчання є критерії якості наприкінці проходження кожного
з етапів.

Перший етап освітнього процесу характеризується
відстороненим станом його учасників: студенти адаптують-
ся до нового середовища, занурюючись у "…коло науко-
учення з його жорсткою зумовленістю, однозначністю по-
нятійного апарату. У цьому колі не залишається місця афек-
тивному, образному, незавершеному. Педагогічний процес
у ході професійної освіти розглядається однобічно, без ура-
хування його фундаментальної "невизначеної визначе-
ності", ірраціональності, неоднозначності". "Професійно-
особистісна компетентність студентів характеризується
тим, що у них відсутнє усвідомлене прагнення до професій-
ної самоосвіти і самовдосконалення; яскраво виражена
традиційна установка на "знаннєву" парадигму" [1, с. 56].

На другому етапі відбувається усвідомлення учасника-
ми освітнього процесу сенсу професійної підготовки. Цілі
підготовки, сформульовані у відповідності до нормативних
документів, враховують традиції і специфіку навчального
закладу і містять не лише норми, а й ідеали та цінності. Зміст
освіти, хоча й відповідає чинним стандартам, проте самі
стандарти виконують роль орієнтирів та є основою для зас-
тосування творчого підходу до створення програм навчаль-
них дисциплін, а освітні технології поєднуються з іннова-
ційними формами викладання та елементами наукових дос-
ліджень.

Третій етап освітнього процесу, як соціокультурна скла-
дова, характеризується появою чіткого розуміння учасни-
ками процесу змісту та цілей професійної підготовки. Вод-
ночас усвідомлюється і важливість якості такої підготовки.
На цьому етапі певні обмеження державного освітнього
стандарту не перешкоджають наповненню змісту освіти,
навіть якщо зміст виходить за рамки згаданого стандарту,
оскільки він взаємодоповнюється з боку професорсько-вик-
ладацького складу новими знаннями та інформацією про
результати сучасних наукових досліджень, а з іншого —
попитом студентства на якісну освіту. Педагогічні техно-
логії у цей період також змінюються, оскільки на передній
план виступають дослідницькі методи навчання, а само-
стійна наукова та дослідна діяльність студентів перетво-
рюється у органічну частину навчального процесу та має
інтегративний характер. Виникає зустрічний рух у створенні
цілісної моделі освітнього простору, головним чинником
якого є колективний суб'єкт (або колективні учасники —
професорсько-викладацький склад та студенти), що стиму-
лює набуття студентами професійно-особистісної компе-
тентності, яка характеризується їх стабільним мотивованим
прагненням до безперервної освіти і самовдосконалення в
професійній сфері. "У них з'являється чітке уявлення про
систему моральних цінностей і прагнення діяти відповідно
до них, у тому числі і готовність до співпереживання, що
дозволяє зрозуміти внутрішній світ іншої людини; здатність
до системного бачення ... реальності і системної дії в про-
фесійній ситуації" [1, с. 67].

Розгляд структури описаного вище освітнього проце-
су, що характеризує соціокультурну складову якості осві-
ти та у якому учасники взаємодіють на принципово іншій,
відмінній від традиційної основі, дає підстави вважати, що
кожну освітню структуру варто оцінювати не лише на
підставі визначення рівня підготовки студентів та як кінце-
вого результату, рівня підготовки випускників, але й шля-
хом оцінювання освітнього процесу як такого. Як наслідок,



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2014140

виникає необхідність внесення змін і до управління якістю
освіти, переглянувши як саму систему управління якістю
освіти, так і принципи її функціонування.

На сучасному етапі процес трансформацій системи
вищої освіти відбувається на фоні парадигмального проти-
ставлення неократичних поглядів на основні напрями ре-
формування системи освіти та її гуманітаризації. Ця дис-
позиція нагадує описаний у попередніх розділах функціо-
нальний конфлікт двох складових культурної традиції. Зга-
дана різниця поглядів впливає на підходи створення відпо-
відних систем оцінки якості освітнього процесу, коли вирі-
шальне значення мають такі параметри і показники, як на-
явність належної матеріально-технічної бази (оснащення
науковим приладдям і комп'ютерною технікою), укомплек-
тованість та підвищення кваліфікації професорсько-викла-
дацького складу, наявність у освітнього закладу власної
наукової бібліотеки, наукова діяльність (участь у конферен-
ціях, наявність публікацій). Проте, ані окремий показник,
ані їх сукупність не в змозі охарактеризувати вплив на якість
освітнього процесу об'єктивного чинника — соціокультур-
ної складової інтелектуального потенціалу.

Розглядаючи проблему якості освіти з соціокультурних
позицій, не можна обійти увагою характер взаємин учас-
ників освітнього процесу та їх вплив на якість освіти. Тен-
денції до зміни цих взаємин, позиціонування учасників про-
цесу у міжособистісній взаємодії та ставленні до освітньо-
го процесу пов'язані з новими соціальними умовами. Так,
протиріччя, виникаючі у процесі міжособистісної взаємодії,
негативно впливають на потенціал якості освіти та нівелю-
ють його соціокультурну складову. Наприклад, сучасні сту-
денти нерідко презентують себе не як учасників спільного
процесу, а як споживачів освітніх послуг, тому їхня пози-
ція не містить чітко сформованого соціального замовлен-
ня, а орієнтація на активність та наполегливість у навчанні
не має належних внутрішніх стимулів [3]. Водночас і викла-
дачі деколи не можуть відмовитись від предметоцентрич-
ної орієнтації у поданні матеріалу та керуються традицій-
ними педагогічними стереотипами і класичною дидактикою,
будучи переконаними, що достатньою умовою для забезпе-
чення якості освіти є сумлінне виконання процедури транс-
ляції знання.

Успішна реалізація моделі якісної освіти можлива лише
за умови створення ефективної системи управління якістю
освіти, яка повинна:

— враховувати специфіку кожного з рівнів освітньої
системи задля забезпечення цілісності процесу досягнення
бажаної якості освіти;

— діяти на усіх рівнях освітньої системи, визначаючи
на кожному з них певний управлінський параметр;

— мати у своєму розпорядженні інноваційний потенці-
ал, достатній для зміни освітніх парадигм.

Незалежно від специфіки діяльності вищого навчально-
го закладу, включно з його культурним контекстом та про-
фесійною орієнтованістю, інтерпретація якості освіти за-
безпечується єдністю критеріїв, заданих певною системою
принципів:

— ефективності та соціокультурної детермінації якості
освіти;

— поліаспектності якості освіти;
— результативності освіти.
Зазначені принципи враховують особливість освіти як

соціокультурного феномену. На їх основі можна виокре-
мити ряд соціальних індикаторів, достатніх для об'єктив-
ного відображення специфіки системи якості освіти, не
втрачаючи чіткості уявлення щодо цілісності цього явища.
Модель управління якістю освіти багато у чому подібна до
моделі підготовки гуманітарно-орієнтованого фахівця, адже
грунтується на твердженні, що нині для практичного вирі-
шення переважної більшості проблем концепція безперер-
вної освіти протягом усього життя індивіда та гуманістич-
но-прагматична ідея є найбільш адекватною.

Результат, тобто зміст утвореного освітнім процесом
інтелектуально-духовного продукту був і залишається най-
важливішим показником, який характеризує якість та ефек-
тивність освітніх практик на усіх етапах розвитку і станов-
лення освітніх систем. Отже, одним із головних принципів,
що встановлює прямий та безпосередній зв'язок між якістю
підготовки та якістю освіти є принцип результативності. У
кожному соціальному середовищі складаються власні
цінності, норми, традиції, звичні способи діяльності і тен-
денції, які через категорію якості тісно пов'язані з освітою.
Багатовимірність освіти, її занепад чи розквіт безпосере-

дньо впливають на таке середовище та пов'язані з потре-
бою суспільства у певному рівні освіти. Отже, принцип
соціокультурної детермінації ефективності та якості осві-
ти встановлює зв'язок між станом суспільства та затребу-
ваністю освіти.

Підсумовуючи вищевикладене, важливо відмітити, що
сучасні системи управління якістю освіти грунтуються пе-
реважно на прагматичних підходах, орієнтованих, як пра-
вило, на якість "підготовки фахівця" без урахування суттє-
вих відмінностей між поняттями "якість освіти" та "якість
підготовки", а це призводить до втрати освітнім процесом
соціокультурної складової. Можна погодитись з М. Кісе-
лем, що "професійна обмеженість у підходах до визначен-
ня поняття якості освіти повинна поступитись більш широ-
кому його розумінню, адже інтегративна характеристика
ефективності системи освіти відображає цілісність взаємодії
особистості з навколишнім середовищем, а результатом
освітньої діяльності по суті є створення соціокультурного
та інтелектуального потенціалу, який сприяє новим транс-
формаціям життя суспільства та, зрештою, суспільному
прогресу" [2, с. 3, 23].

Під час проектування та реалізації сучасних систем уп-
равління якістю освіти наразі недостатньо враховується
соціокультурна складова трансформації освіти, хоча вже
вона детермінує зміни в освітній практиці, а через відділен-
ня від соціокультурних орієнтирів трансформації освіти
виникає певний імітаційний ефект. Концепція якості освіти
як результату інституційного перенесення елементів захід-
ної моделі до вітчизняної системи освіти деколи не співпа-
дає з існуючими соціокультурними критеріями, однак, впро-
вадження освітніми установами систем управління якістю
освіти впливає на трансформаційні тенденції, посилюючи
значимість соціокультурної складової у процесі становлен-
ня новітніх систем управління якістю освіти.

ВИСНОВКИ
Спираючись на європейський досвід, вищі навчальні зак-

лади України впроваджують передові методи навчання, у
тому числі використовуючи новітні технології. Разом з цим
українськими вищими навчальними закладами приділяєть-
ся недостатньо уваги таким перспективним формам актив-
ного навчання, як дистанційне навчання, чи набуття студен-
тами практичних знань і навичок під час проведення виїз-
них занять.

Створення та подальше ефективне функціонування си-
стеми забезпечення якості вітчизняної освіти неможливе
без врахування концептуальних положень, що передбача-
ють модернізацію та формування таких важливих елементів
згаданої системи, як моніторинг системи освіти, якість учас-
ників навчального процесу, система рейтингів освітніх зак-
ладів, модернізація засобів забезпечення якості.
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ВСТУП
З початком ринкових перетворень в економіці Ук-

раїни активна соціально-економічна політика регіонів
формально декларувалася як один з ключових еле-
ментів загальної стратегії перетворень. Проте на-
справді повно позначити цей пріоритет на практиці не
вдалося. Передбачалося, що круг завдань регіональ-
ної соціально-економічної політики буде достатньо
вузький. Ринкова економіка, що сформувалася, сама
по собі створює механізми соціальної адаптації насе-
лення, скоріше за все, через усунення обмежень в соц-
іально-трудовій сфері, створення широких можливо-
стей для зайнятості і збільшення доходів. Іншими сло-
вами, йшлося про акцент соціально-економічної пол-
ітики не на компенсаторні механізми, а на розвиток тих
трудових і підприємницьких ініціатив і можливостей
населення регіонів, які створюються їм самим ходом
реформ.
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EFFECTIVE MODELS OF SOCIAL-ECONOMIC ORIENTATION REGIONAL POLICY

Визначено зміни, які відбуваються у сучасній моделі соціально-економічної політики на рівні регіонів
України. Запропоновано напрями формування нової моделі соціально-економічної орієнтації регіональ-
ної політики в Україні. Розглянуто еволюцію регіональної соціально-економічної політики. Запропоно-
вано заходи соціальної стандартизації, яка припускає нормативний порядок розрахунку бюджетної по-
треби по всіх видах безкоштовних послуг, що надаються державою населенню. Запропоновано модель
муніципалізації, що передбачає одержання людиною необхідної підтримки в тому середовищі, де вона
живе і працює, де легко оцінити її реальні потреби.

Аналіз сучасних проблем соціально-економічного розвитку засвідчив, що для їх вирішення необхід-
не формування цілісної соціальної політики як на регіональному рівні, так і в масштабі держави в ціло-
му. Визначено наочно-змістовну сторону місцевої соціально-економічної політики, умови її формування
і реалізації, розмежування повноважень суб'єктів управління різного ієрархічного рівня для створення
таких умов.

The changes taking place in the modern model of social and economic policy at the regional level in Ukraine.
Directions formation of a new model of socio-economic orientation of regional policy in Ukraine. The evolution
of regional socio-economic policy. The measures of social standardization, which suggests a regulatory procedure
for calculating the budgetary needs for all types of free services provided by the state population. The model of
municipalization, which involves obtaining a person needs support in the environment where they live and work,
where it is easy to estimate its real needs.

Analysis of current problems of socio-economic development has shown that their solution required the
formation of a coherent social policy, both at the regional level and across the state as a whole. Determined
visually meaningful aspects of local social and economic policy conditions for its formation and implementation,
separation of powers of management different hierarchical levels to create such conditions.

Ключові слова: моделі соціально-економічної політики, рівень регіонів, соціально-економічний розвиток,
напрями, заходи реалізації.

Key words: models of social and economic policy, the level of regions, socio-economic development trends, events
implementation.

Питання побудови ефективної регіональної соціаль-
но-економічної політики розглядаються в роботах ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних учених: С.І. Бандури,
М.Г. Белопольського, В.М. Гейця, О.А. Гришкова, Б. Да-
нилишина, А.М. Колота, В.І. Куценко, А. Маршалла,
А.А. Пересади, М. Портера, М.Д. Прокопенко, С.Л. Ру-
бінштейна, П. Самуельсона, М. Хансена, М.Г. Чумачен-
ко, А.А. Шліхтера.

Проте на практиці соціальні витрати реформ вия-
вилися непомірно високі, а початкові прогнози значу-
щості централізованих компенсаторних і регулюючих
механізмів явно заниженими. Одночасно переоцінка
можливостей ринкової адаптації населення, відсутність
серйозного концептуального осмислення соціальних
проблем перехідних процесів в регіональній політиці не
дозволили реалізувати політику активного управління
соціальними аспектами реформ як довготривалим і ба-
гаторівневим процесом.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2014142

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити зміни, які відбуваються у сучасній моделі

соціально-економічної політики на рівні регіонів Украї-
ни. Розглянути еволюцію регіональної соціально-еко-
номічної політики. Запропонувати напрями формуван-
ня нової моделі соціально-економічної орієнтації ре-
гіональної політики в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зокрема модель централізованої соціально-еконо-

мічної політики була зорієнтована по-перше: на пере-
дачу все більшої маси соціальних функцій і відповідаль-
ності на регіональний і місцевий рівні управління; по-
друге: позначилося перенесення центру тяжкості фінан-
сування соціальних витрат з бюджетів всіх рівнів на до-
ходи і заощадження громадян, зокрема, через механізм
цільової акумуляції засобів населення спеціалізовани-
ми фінансовими інститутами (пенсійними фондами,
страховими суспільствами і іншими подібними інститу-
тами). Проте і цей аспект реорганізації основ соціаль-
но-економічної політики виявився недієздатним.

Проблема активності соціально-економічної полі-
тики несе в собі глибокий зміст. Йдеться про систему
цінностей, норми моралі, які формують не тільки поточ-
ний стан, але і перспективи розвитку суспільства. Буду-
чи результатом досвіду соціально економічних перетво-
рень, вони впливають на зміну політики уряду у бік сис-
темності і взаємозв'язки економічних і соціальних за-
ходів. Зараз ще рано говорити про наявність стрункої
несуперечливої соціально-економічної політики держа-
ви, проте вже можна помітити зміни моделі соціально-
економічної політики на рівні регіонів України, що по-
чалися.

Резюмуємо деякі аспекти, що характеризують ці
зміни. По-перше, відмова держави від жорсткого регу-
лювання регіонів, поведінки людини в соціальній сфері,
набору певних соціальних послуг, який одержував ок-
ремий громадянин. По-друге, роздержавлення соціаль-
ної сфери і звільнення держави від функції безпосеред-
нього надання громадянину соціальних послуг. По-
третє, формування ринку соціальних послуг з виника-
ючою конкуренцією їх виробників, їх якістю, що реаль-
но підвищується, і зниженням витрат виробництва.

В процесі упровадження нової моделі регіональної
соціально-економічної політики формується новий
суб'єкт, яким повинен стати громадянин. Особливістю
суб'єкта є можливість вільного вибору вигляду, якості і
кількості послуг, які повинні бути сплачені. Проте до-
водиться констатувати низьку платоспроможність
більшої частини населення країни, що гальмує не тільки
розвиток ринку соціальних послуг, але і в цілому по-
жвавлення економіки.

Особливу роль в новій регіональній соціально-еко-
номічній політиці повинен зіграти принцип, коли гро-
мадянин, оцінюючи своє матеріальне положення, звер-
тається до держави за певними послугами на пільговій
або безкоштовній основі відповідно до внутрішньої
оцінки свого добробуту, яку він повинен формально
підтвердити, з тим щоб, підпадаючи під встановлену пев-
ну категорію, одержати ці види послуг. Сфера застосу-
вання такого порядку повинна бути обмежена.

Розглядаючи еволюцію регіональної соціально-еко-
номічної політики, потрібно чітко розмежовувати без-
коштовність і доступність надання соціальних послуг.
Тут необхідно закріпити на нормативному рівні і відкри-
то роз'яснити населенню, які послуги продовжують за-
лишатися безкоштовними, а які стають платними, але
повинні бути доступними більшості громадян і яким чи-
ном держава зможе їх забезпечити. Чи входить, наприк-
лад, до послуг безкоштовної освіти тільки представлен-
ня знань протягом 6 годин в день для учнів середньої
школи або включається також забезпечення його під-
ручниками, письмовим приладдям, сніданками і т.д. Весь
необхідний обсяг послуг повинен бути визначений, але

держава повинна чесно інформувати, яку його частину
воно готове фінансувати з бюджету, а яку безпосеред-
ньо саме населення. При цьому слід враховувати, що
люди надзвичайно розрізняються по потребах і по мож-
ливостях їх задоволення. Тому соціальна політика дер-
жави відносно різних груп населення повинна бути
різною.

Рівень співвідношення безкоштовності і доступності
визначається вибраною урядом соціально-економічною
моделлю: збільшуючи соціальні витрати бюджету, дер-
жава вимушена збільшувати податки і збори, зменшую-
чи доходи і платоспроможний попит населення.

Соціально-економічна політика повинна бути більш
обгрунтованою і передбаченою. Для цього необхідна
соціальна стандартизація, яка припускає нормативний
порядок розрахунку бюджетної потреби по всіх видах
безкоштовних послуг, що надаються державою населен-
ню. У цій частині доцільно повернутися до планування
бюджетних витрат, заснованому на вичерпному пере-
ліку безкоштовних послуг населенню, директивному
встановленню натуральних об'ємів цих послуг, визна-
ченню джерел і об'ємів фінансування цих послуг з ура-
хуванням цін, що складаються в кожному регіоні. Со-
ціальні стандарти повинні бути встановлені в основу
бюджетного процесу, зокрема визначення величини
міжбюджетних трансфертів, компенсуючих регіонам
брак власних коштів для виконання загальнодержавних
соціальних гарантій і зобов'язань.

Не можна не сказати про таку зміну моделі соціаль-
но-економічної політики, як її муніципалізація, тобто
людина повинна одержувати необхідну підтримку в
тому середовищі, де вона живе і працює, де легко оці-
нити її реальні потреби. Така політика більш економна
для бюджету і тісніше пов'язана з діяльністю спожива-
ча. При цьому держава через міжбюджетні трансферти
гарантує фінансову спроможність кожного місцевого
соціального органу не нижче за загальнодержавний
рівень.

Таким чином, Україні необхідні соціально вивірена
економічна політика і економічно спроможна соціаль-
на політика.

Аналіз сучасних проблем соціально-економічного
розвитку свідчить, що для їх вирішення необхідне фор-
мування цілісної соціальної політики, як на регіональ-
ному рівні, так і в масштабі держави в цілому, надання
фінансової допомоги регіонам. Це — одне з головних
завдань влади, яке поки не виконується. Виправлення
положення, що склалося, вимагає ряду заходів.

По-перше, державна соціально-економічна політи-
ка повинна формуватися виходячи з соціально-еконо-
мічної доцільності, а не політичних передумов, як це
відбувається останніми роками. Проблеми держави не
повинні ставати центром переплетення політики і еко-
номіки.

По-друге, успішне рішення соціально економічних
проблем можливе лише при чіткому розмежуванні уп-
равлінської діяльності як по об'єктах дії, так і по про-
блематиці, без чого у принципі неможливо визначити
межі управління.

Якщо базуватися на системному підході до управ-
ління соціально економічним розвитком і вважати, що
воно все більш повинне здійснюватися через місцеві
органи, то необхідне розширення саморегулювання,
створення умов для саморозвитку суб'єктів господа-
рювання і, отже, такого економічного механізму, в
якому управляюча дія буде направлена безпосеред-
ньо на умови соціального розвитку, причому не ме-
тодами прямого впливу, а побічно і безумовно. У та-
кому зв'язку найважливіше значення набувають виз-
начення наочно-змістовної сторони місцевої соціаль-
но-економічної політики, умов її формування і реа-
лізації, розмежування повноважень суб'єктів управ-
ління різного ієрархічного рівня для створення таких
умов.
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Сказане повною мірою відноситься і до регулюван-
ня діяльності соціальної сфери (у області зайнятості і
соціальної підтримки безробітних, формування фонду
зайнятості і ін.). Так, у сфері зайнятості саме суб'єкти
управління на регіональному і місцевому рівнях покли-
кані нести відповідальність і контролювати процеси її
формування, тим більше що матеріальна база для цього
є. У сфері зайнятості велику частину витрат брала і бере
на себе держава. На місцевому рівні слід в значно
більшому ступені конкретизувати методи, способи і
механізми досягнення цілей, визначених в рамках дер-
жавної і регіональної політики, з урахуванням економ-
ічних, демографічних, екологічних, ресурсних і інших
особливостей. Місцева соціальна політика, таким чином,
повинна бути комплексною діяльністю, основою якої є
державні цілі, доповнені регіональними.

По-третє, завданням управління соціально-еконо-
мічним розвитком є конкретизація генеральних цільо-
вих установок з урахуванням системи державного уп-
равління, місцевого самоврядування, що склалася, а та-
кож соціально-економічних умов і обмежень різного
характеру. В даний час в умовах економічних, структур-
них, соціальних, екологічних кризових явищ ці задачі
можуть бути згруповані таким чином:

— активна політика по підвищенню рівня життя,
соціальної підтримки населення, створенню умов для
реалізації його можливостей самостійно забезпечити
собі добробут;

— дієві заходи на ринку праці по оптимізації струк-
тури зайнятості і скороченню безробіття;

— формування механізму соціального захисту соц-
іально неблагополучних і соціально уразливих категорій
населення, соціального забезпечення непрацездатного
населення;

— розробка ефективної системи захисту цивільних
прав особи і забезпечення безпеки;

— інституційні перетворення в соціально-побутовій
інфраструктурі і соціально-культурній сфері з метою
розширення можливостей отримання відповідних по-
слуг населенням, підвищення якості обслуговування,
забезпечення доступності для кожного мінімального
набору безкоштовних послуг: утворення, охорона здо-
ров'я і т.п.

Нарешті, по-четверте, ефективність кожного з
етапів управління (діагностика, ціле полягання, оцінка
ресурсів і ін.) безпосередньо залежить від наявності
нормативної бази, можливості досягнення соціально-
економічних показників на основі системи нормативів і
стандартів. Перспективним напрямом визначення стан-
дартів рівня життя є аналіз рівня і структури споживан-
ня, а також способів задоволення потреб в різних соц-
іальних і демографічних групах. Погана розробленість
цих проблем в значній мірі обумовлюється недостат-
ньою участю соціологічної науки при дослідженні сфе-
ри споживання, що традиційно є предметом вивчення
економічної науки. Аналіз рівня життя різних соціаль-
них груп за розміром, структурою, способами задово-
лення потреб, а також структури і характеру самих по-
треб необхідний не тільки для характеристики поточ-
ного стану соціально-економічних процесів, але і про-
гнозування даних явищ в перспективі.

При прискореному розвитку приватних і змішаних
форм власності сфера прямої державної дії на соціаль-
но-економічні процеси повинна звужуватися, і багато
функцій не можуть не переходити до нових власників.
В першу чергу це відноситься до питань праці і її опла-
ти, ряду аспектів соціального страхування і соціально-
го захисту, до проблеми змісту і розвитку соціальної
інфраструктури. Адміністративні методи регулювання
праці в цих обставинах належить замінити системою
договірних відносин між суб'єктами соціально-трудо-
вих відносин.

Надзвичайно важливо в даному зв'язку підкресли-
ти, що, не дивлячись на якісну зміну характеру соціаль-

но-трудових відносин, механізм їх регулювання зали-
шився в основі своїй колишнім. Виникли лише окремі
елементи нового, адекватного ринковій економіці, ме-
ханізму (зокрема, з'явилися служби зайнятості і міг-
рації, недержавні фонди страхування і ін.). Практично
відсутня система регулювання соціально-трудових
відносин в недержавному секторі економіки. Немає
дієвого режиму відповідальності керівників підприємств
за дотриманням трудових прав працівників (особливо в
плані своєчасності оплати і безпеки праці).

Відзначаючи певні переваги радянської системи
соціального захисту, слід визнати: грунтуючись на адм-
іністративно-розподільних методах, вона багато в чому
зводилася до надання громадянам допомоги. Ця систе-
ма розглядала соціальну сферу лише як вимагаючу вит-
рат. Такий образ мислення продовжує панувати, і його
необхідно подолати, бо соціальна сфера не тільки зале-
жить від стану економіки, але і здатна активно на неї
впливати.

Тому мета реформ полягає в поступовому переході
від переважно адміністративно-розподільних, до пере-
важно економічних методів мобілізації і використову-
вання ресурсів для соціальної сфери; у переорієнтації
системи соцзахисту з надання допомоги на підготовку
людей до праці, їх залучення у виробництво і на сти-
мулювання останнього.

При цьому необхідно враховувати принципову
відмінність механізмів соціально-трудових відносин в
неринковій і ринковій системах. У першому випадку пра-
цедавець один — держава, яка розподіляє робочу силу
і регулює заробітну платню; існує єдиний — державний
канал мобілізації ресурсів для соціальної сфери, в ос-
нові розподілу яких лежать принципи соціального за-
безпечення. У ринковій системі роботодавці різні.
Суб'єктів соціально-трудових відносин не два, а три
(держава, працедавець, найнятий робітник); розподіл
робочої сили і встановлення рівня заробітної платні
відбуваються на ринку праці. Домінує договірна форма
соціально-трудових відносин, яка в сучасних умовах
придбаває риси соціального партнерства. При збере-
женні елементів соціального забезпечення переважаю-
че значення мають соціальне страхування і платність
соціальних послуг.

Завдання переходу до згаданої триканальної схеми
дотепер не вирішена, хоча шляхи її рішення, якщо ви-
ходити з світового досвіду, відомі. Це, з одного боку,
підвищення відповідальності, зокрема фінансової,
підприємців в рішенні соціальних питань. З другого боку,
істотно збільшується індивідуальний внесок праців-
ників. Якщо людина в змозі трудитися, вона повинна за-
безпечувати собі і старість, і засоби на тимчасову втра-
ту здоров'я або роботи. Потрібен, отже, механізм сти-
мулювання індивідуальних накопичень.

Необхідна відповідно зміна рівня доходів праців-
ників: чим він нижчий, тим менше можливості індивіду-
ального накопичення. Проблема посилюється перекла-
дом безкоштовних послуг в платні (це торкається і та-
ких насущних сфер, як охорона здоров'я, освіта, куль-
тура, надання житла і ін.), а також випереджаючим зро-
станням тарифів на платні послуги.

В цілому на шляху соціальних реформ в Україні дві
головні перешкоди:

— низький рівень доходів, бідність основної маси на-
селення;

— кризовий стан економіки, який цю бідність відтво-
рює.

В українських умовах важливо також чітко визна-
чити відповідальність в забезпеченні соціальних гарантій
як держави, так і регіонів, підвищуючи роль останніх.

Соціальна роль сучасної держави виражається перш
за все у виробленні і здійсненні загальної стратегії соці-
ально-економічного розвитку країни, що передбачає
досягнення ранжируваних соціальних цілей, рубежів і
етапів, комплексне здійснення науково-технологічних
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і структурних зрушень, засоби і методи узгодження
інтересів суб'єктів ринкових відносин, можливості ко-
ректування програм у разі зміни зовнішніх і внутрішніх
умов тощо.

Ця функція здійснюється за допомогою стратегіч-
ного загальнонаціонального маркетингу. Застосування
маркетингових стратегій, пов'язаних в єдину програму,
робить систему управління соціально-економічними
процесами вельми динамічної. Ставлячи стратегічну
мету, вводячи обмежувачі (за якістю, екології і т.д.) і
систему стимулювання (через кредити, податки і ін.),
спираючись на ринковий механізм, держава направляє і
координує зусилля всіх господарюючих суб'єктів на
досягнення поставленої мети. Наприклад, концепція
капіталовловкладення у майбутнє, висунута адміністра-
цією президента США, є стратегічною маркетинговою
програмою здійснення капітальних вкладень по трьох
напрямах: безпосередньо у сферу виробництва; у тех-
нологічний розвиток і науково- технічні розробки; у
людський капітал.

Держава прийняла на себе в тому або іншому сту-
пені тягар розвитку деяких життєво важливих сфер соц-
іального блоку, що зажадало збільшення частки ВВП,
що перерозподіляється через бюджет. У більшості роз-
винених країн вона виросла за 1960—1993 рр. приблиз-
но в 1,5 рази: з 20% до 38% в США, з 20% до 35% в Японії,
ФРН і Англії — з 36% до 50% у Франції — з 31%> до
54%. Більше половини бюджетних витрат йде на соц-
іальні потреби.

Виключно велика роль держави в регулюванні таких
сторін соціального життя, як зайнятість, трудові відно-
сини, розподіл доходів і т.д. Воно здійснюється за до-
помогою широкого арсеналу законодавчих, адміністра-
тивно-правових заходів, політики цін і тарифів, по-
датків, соціальних трансфертів, екологічних правил.

Великий інтерес представляє в зв'язку з цим своєр-
ідний маятниковий рух розвинених держав між двома
типами економічної стратегії: неокейнсіанської і нео-
ліберальної, відповідно між жорсткою соціальною пол-
ітикою. При сприятливій кон'юнктурі, в умовах еконо-
мічного зростання посилюється його соціальна спрямо-
ваність, підвищуються соціальні виплати і пільги, роз-
ширяються соціальні програми, тобто проводиться м'я-
ка соціальна політика, природно, за рахунок збільшен-
ня податкових надходжень. При уповільненні економі-
чного зростання відбувається посилення соціальної
політики, під приводом боротьби соціальним паразитиз-
мом і утриманством скорочуються соціальні програми,
але в той же час знижуються податки і тим самим поси-
люються стимули підприємництва.

Здійснювана в даний час у ряді країн Північної і За-
хідної Європи реконфігурація держави добробуту стра-
тегічно націлена на досягнення оптимуму економічної і
соціальної ефективності за допомогою таких заходів,
як раціоналізація використовування державних інвес-
тицій в соціальну сферу замість їх нарощування, селек-
тивні соціальні програми замість універсальних, прива-
тизація соціальної сфери, подальший розвиток соціаль-
них функцій крупного бізнесу і ін. Адміністративний
контроль і особливо пряме регулювання доходів і цін
поступаються місцем методам непрямої дії на попит і
пропозицію на ринках товарів, послуг і праці. Акценти
в соціальній політиці переміщаються з так званих реак-
тивних заходів на проактивні, що попереджують со-
ціальні конфлікти і збої в соціальній сфері.

ВИСНОВКИ
Програми регіонального соціально-економічного

розвитку мають стати системним елементом бізнес-
планів і в ще більшій мірі проектів розвитку компаній,
розрахованих на тривалий період. На частку корпорацій
і фірм повинна доводиться значна частка соціальних
витрат, зіставна з витратами держави на ці цілі. Таким
чином, необхідне посилення явища, іменоване в західній

економічній і соціологічній літературі соціальною відпо-
відальністю бізнесу.

Завдання, що стоять перед соціально-економічною
політикою, двоєдині. Необхідна, з одного боку, концен-
трація зусиль на вирішенні найгостріших соціально-еко-
номічних проблем, а з другого боку, потрібне освоєння
нових механізмів реалізації соціально-економічної пол-
ітики, що мають забезпечити раціональніше використан-
ня фінансових і матеріальних ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність морських портів є однією з ключових

умов забезпечення конкурентоспроможності економі-
ки країни на зовнішньому ринку, виступає важливим
мультиплікатором розвитку базових галузей промисло-
вості, формування прогресивних форм міжгалузевої
взаємодії, містить значну соціальну складову.

У морських портах реалізується національна морсь-
ка, митна і прикордонна політика, здійснюється держав-
ний портовий контроль. Досить тривалий час у світовій
економіці йдуть активні пошуки дієвих систем управлі-
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У статті обгрунтовано підходи та проаналізовано основні напрями здійснення комунікацій при роз-
робці та реалізації державної політики щодо розвитку морських портів України. Визначено учасників
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спрямовувати соціальні, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, часові ресурси на формування,
підтримання та цільове використання комунікативних зв'язків і здійснення комунікативної взаємодії;
вибудовувати власний стиль комунікацій, що вирізняється підвищеною активністю, новими принципа-
ми взаємодії в сучасних умовах. Запропоновано створити експертну раду при Комітеті Верховної Ради з
питань транспорту і зв'язку. Наголошується на необхідності вивчення закордонного досвіду у сфері ство-
рення сучасної технологічної основи інформаційно-комунікаційного середовища розвитку морських
портів.

The main trends of communication process in design and implementation of sea ports of Ukraine state policy
development and implementation are analyzed in this article. The participants of such policy formulation and
implementation are determined. The main communication process parameters are specified (such as motivational,
cognitive and functional). The notion of informational and communicative competence are disclosed. It's
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of foreign experience in creation of modern technological background of information and communication
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ння морськими портами, заснованими на оптимальних
співвідношеннях між приватним і державним сектора-
ми, між вільним підприємництвом і регулюючою діяль-
ністю держав. Із розвитком державно-управлінської
науки розширився спектр досліджуваних проблем цієї
галузі як у ракурсі глобальному, стратегічному, пов'я-
заному з присутністю і конкурентоспроможністю дер-
жав на міжнародному ринку транспортної діяльності,
так і у ракурсі зміцнення морського потенціалу Украї-
ни, що є об'єктивною необхідністю і одним з найважли-
віших умов забезпечення її національної безпеки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій з окрес-
леної проблематики свідчить про те, що в полі зору
науковців перебувають актуальні питання політики
нашої держави у сфері розвитку транспортної
інфраструктури [1], управління морськими порта-
ми України в умовах глобалізації економіки [2].
Вчені досліджують проблеми та перспективи роз-
витку вітчизняних морських портів [3], механізми
забезпечення їх конкурентоспроможності [4]. Ха-
рактерно, що розвиток морських портів розгля-
дається переважно у контексті розширення транс-
портно-розподільчого та транзитного потенціалу
України [5], [6].

При цьому одні фахівці, аналізуючи транзитні
перевезення вантажів через морські торговельні
порти України, доводять, що в сучасних умовах не-
обхідно посилити вплив держави на розвиток транс-
портних потоків [7], інші ж наполягають на прове-
денні політики з роздержавлення портової галузі
[8]. Та попри подібні розбіжності, в жодному разі
не виникає заперечень щодо необхідності узгод-
ження позицій усіх зацікавлених сторін, причетних
до розробки та здійснення державної політики у
зазначеній сфері, про що побіжно згадує низка дос-
лідників.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зазначене актуалізує проблему налагодження
дієвих комунікацій при плануванні та реалізації політи-
ки держави щодо розвитку морських портів України. А
оскільки на даний час ця тема не розкрита достатньою
мірою, вона потребує посиленої уваги як науковців, так
і практиків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування підходів до здійснен-

ня комунікацій у процесі розробки та реалізації держав-
ної політики щодо розвитку морських портів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У Законі України "Про морські порти України"

морський порт розглядається як "визначені межами
територія та акваторія, обладнані для обслуговуван-
ня суден і пасажирів, проведення вантажних, транс-
портних та експедиційних робіт, а також інших по-
в'язаних з цим видів господарської діяльності" [9].
Беручи до уваги специфіку діяльності морського пор-
ту, представники економічної науки наголошують, що
морський порт варто розглядати як "точку економіч-
ного зростання і стратегічну перевагу регіону, що в
умовах глобалізації економіки створює додаткові
конкурентні переваги для бізнесу, економіки регіону
і соціуму" [4, с. 221]. При цьому йдеться, зокрема, і
про партнерство, яке передбачає "додержання балан-
су інтересів суб'єктів економічних відносин в рамках
портового господарства, що забезпечується через
співробітництво органів місцевого самоврядування,
підприємницьких структур, громадських організацій
і морського порту" [4, с. 224].

На нашу думку, варто взяти до уваги також точку
зору представників науки державного управління:
"Інтереси державного і приватного партнера можуть не
тільки не збігатися, а й суперечити одні одним. З метою
усунення конфліктності сторін, укладанню угоди про
партнерство повинні передувати перемовини сторін, які
збалансують інтереси та цілі учасників" [1, с. 184]. Отже,
при виробленні та реалізації політики щодо розвитку
морських портів слід виходити перш за все з національ-
них пріоритетів, забезпечити чітку роботу всіх ланок
функціонування морських портів, тож, у багатовектор-
ну систему комунікацій мають бути включені:

— Верховна Рада України, зокрема, Комітет з пи-
тань транспорту і зв'язку;

— Кабінет Міністрів України;
— Міністерство інфраструктури України;
— Державна інспекція України з безпеки на морсь-

кому та річковому транспорті;
— місцеві органи виконавчої влади різного рівня;
— органи місцевого самоврядування та їх об'єднан-

ня;
— адміністрація морських портів України — дер-

жавне підприємство, що забезпечує функціонування
морських портів, утримання та використання об'єктів
портової інфраструктури державної форми влас-
ності, виконання інших покладених на нього завдань
безпосередньо і через свої філії, що утворюються в
кожному морському порту (адміністрації морських
портів);

— галузеві об'єднання (Асоціація портів України
"Укрпорт", Союз портових операторів, Асоціація
"Транспортний союз", Асоціація міжнародних експеди-
торів України, Асоціація контейнерних ліній України
тощо);

— профспілкові організації та їх об'єднання (Феде-
рація морських професійних спілок України, інші);

— організації роботодавців та їх об'єднання (Все-
українське об'єднання організацій роботодавців транс-
порту України "Федерація роботодавців транспорту
України" тощо);

— інші громадські організації, спілки, товариства;
— благодійні організації ("Морський благодійний

фонд" тощо);
— консультативно-дорадчі органи (Громадська рада

при Укрморрічінспекції тощо);
— юридичні організації;
— наукові установи ("ЧорноморНІІпроект", інші);
— навчальні заклади (Одеська національна морська

академія, інші);
— ЗМІ, зокрема — галузеві (журнали "Порты Ук-

раины", "Морський інформаційний бюлетень", газета
"Работник моря" тощо);

— бізнесові структури.
Визначальними для планування та здійснення ко-

мунікацій є три ключові параметри: мотиваційний,
когнітивний та функціональний. Мотиваційний пара-
метр, що визначається комунікативними потребами,
займає центральне місце у структурі комунікативно-
го потенціалу. Ступінь вмотивованості визначається
силою потреби, що концентрується у комунікативній
установці як найважливішій домінанті комунікації.
Когнітивний параметр — це поєднальна ланка між
мотиваційним та функціональним параметрами. З од-
ного боку, він визначає рівень комунікативної потре-
би, її обумовленість різними аспектами пізнавально-
го досвіду, з іншої — дає можливість вибрати найе-
фективніший спосіб використання цього досвіду в
конкретних умовах комунікації [10]. А це, зокрема,
потребує повного й адекватного визначення учас-
ників, цілей і завдань, шляхів та механізмів реалізації
комунікацій.

Безумовно, важливим є проведення консультацій з
метою обговорення стратегічних документів, таких, на-
приклад, як Стратегія розвитку морських портів Украї-
ни на період до 2038 року, затверджена Кабінетом
Міністрів України 11 липня минулого року [11]. Зазна-
чимо, що в остаточній редакції документу враховано
пропозиції профспілкових організацій працівників
морського транспорту України стосовно посилення со-
ціальної складової діяльності портової галузі [12], а
саме:

— доповнено основні завдання стратегії, що нале-
жить вирішити у процесі її реалізації, пунктом про
підвищення рівня охорони праці на виробництві та ство-
рення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов
для працівників галузі;
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— чітко передбачено збереження та розвиток
об'єктів соціальної сфери портової галузі;

— передбачено, як очікуваний результат, створен-
ня 15 тисяч робочих місць і задекларовано підвищення
заробітної плати в портовій галузі;

— заплановано проведення професійного навчання:
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Стосовно напрацювань із налагодження комуні-
кацій у даній сфері ватро відмітити наявність позитив-
них прикладів. Так, листом заступника Керівника Сек-
ретаріату Кабінету Міністрів України від 20.09.2013 №
11896/0/2-13 міністерствам, іншим центральним орга-
нам виконавчої влади, Раді міністрів АРК, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним ад-
міністраціям надіслані окремі доручення Голови Укр-
моррічінспекції як кращі зразки документів органів
виконавчої влади щодо забезпечення координації
діяльності структурних підрозділів під час взаємодії з
громадськістю.

Ключовими для комунікативної взаємодії є такі
заходи, як міжвідомчі наради. Як приклад, міжвідом-
ча нарада 12 листопада 2013 року представників
Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Міносвіти,
МЗС, Укрморрічінспекції, морських профспілкових
організацій, судноплавних компаній, юридичних
організацій, Федерації роботодавців транспорту Ук-
раїни, підприємств з посередництва у працевлашту-
ванні моряків і громадських та благодійних органі-
зацій щодо ратифікації Україною Конвенції Міжна-
родної організації праці "Про працю в морському суд-
ноплавстві" 2006 року.

Іншою дієвою формою узгодження інтересі є круглі
столи. Так, в Одесі 21 березня 2014 року відбувся круг-
лий стіл представників приватних стивідорних, експе-
диторських, юридичних компаній, а також ряду морсь-
ких громадських організацій, на якому було розгляну-
то можливі наслідки прийняття законопроекту № 4431
"Про внесення змін до Закону України "Про морські
порти України", що припускає ліквідацію Адміністрації
морських портів України і перегляд ключових принципів
морської реформи.

Учасники круглого столу дійшли думки, що прий-
няття законопроекту значно погіршить інвестицій-
ний клімат в морській галузі України, адже передба-
чає повернення до системи, при якій морської порт
фактично був природним монополістом, а його на-
чальник поєднував в одній особі адміністративні та
господарські функції. Проте у розвинених країнах
світу адміністрація морського порту не пов'язана з
суб'єктом господарювання. І такий підхід є ключо-
вим моментом у реформі української портової га-
лузі. Присутні заявили, що запропонований законо-
проект не відповідає цілям реформи створити про-
зорі умови для залучення інвестицій у галузь. Він
націлений на отримання доступу до стабільного дже-
рела доходів галузі — портових зборів — і повернен-
ня старих схем їх використання. Це негативний сиг-
нал для роботодавців і потенційних інвесторів, що
може підірвати їхню довіру, відштовхнути інвестиції
від галузі .  Представники галузевих об'єднань
(Спілки портових операторів та Асоціації "Транс-
портний союз", Асоціації міжнародних експедиторів
України, Асоціації портів України, Асоціації контей-
нерних ліній України) цілком обгрунтовано зазнача-
ли, що не можна робити системні зміни в галузі, не
враховуючи думок приватних підприємств, які про-
дукують понад 80% вантажообігу країни. Раніше ке-
рівники українських морських терміналів, держав-
них морських компаній і портових операторів напра-
вили лист керівникам органам центральної виконав-
чої влади, в якому виступили проти змін до чинного
законодавства, передбачених законопроектом. Тож
учасники круглого столу рекомендували відхилити
цей законопроект [13].

Слід наголосити, що Американська торгова па-
лата вже зверталася до керівництва Верховної Ради
України та профільного комітету з рекомендацією
відхилити зазначений законопроект, адже проана-
лізувавши його, експерти Робочої групи з розвит-
ку морських портів виявили низку потенційних де-
структивних наслідків його прийняття, які унемож-
ливлять подальший розвиток портової інфраструк-
тури.

На розбудові міжнародної складової системної
комунікативної діяльності в питаннях здійснення дер-
жавної політики щодо розвитку морських портів Ук-
раїни варто зупинитися окремо, адже вона безпосе-
редньо стосується не лише конкурентоздатності
нашої держави, а й її іміджу в цілому. У цій царині
накопичилось багато проблем. Нагадаємо хоча б про
те, що лише минулого року Україні вдалося вийти з
"чорного списку" Паризького Меморандуму про взає-
морозуміння з питань контролю суден державою пор-
ту, що було однією з умов вступу України до ЄС, яка
неодноразово обговорювалась на засіданнях Спільно-
го Комітету старших посадових осіб Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС. На даний час
кількість претензій до України з боку контролюючих
морських адміністрацій європейських держав щодо
технічного стану суден та їх устаткування істотно
зменшилася [14]. Як бачимо, міжнародний вектор ко-
мунікацій потребує посиленої уваги усіх суб'єктів
державної політики щодо розвитку морських портів
України.

Перспективним напрямом налагодження комуніка-
тивних зв'язків є, поза всяким сумнівом, і співпраця у
сфері підготовки фахівців для роботи у цій галузі.
Підгрунтя для такої співпраці вже існує: Одеська націо-
нальна морська академія є членом Міжнародної асоці-
ації морських університетів, її ректор обраний до скла-
ду міжнародного виконавчого комітету цієї асоціації та
очолює підкомітет по зв'язкам з Міжнародною морсь-
кою організацією. Тож проведення науково-комуніка-
тивних заходів на базі цього закладу є ще далеко не по-
вною мірою задіяним резервом для розбудови парт-
нерських відносин у сфері формування та реалізації
державної політики щодо розвитку морських портів
України.

ВИСНОВКИ
Формування та реалізація державної політики з роз-

витку морських портів України передбачає здійснення
низки послідовних кроків щодо відпрацювання техно-
логій динамічного нарощування потужностей її комун-
ікативного забезпечення.

Комунікація всіх учасників державної політики з
розвитку морських портів України покликана викону-
вати передовсім координуючу (для забезпечення узгод-
ження владних впливів суб'єктів управління із парамет-
рами об'єктів управління) та інтегруючу (для врахуван-
ня інтересів усіх елементів суспільної системи, сприян-
ня виробленню і ухваленню погоджених управлінських
рішень) функції.

А це, у свою чергу, актуалізує проблему інфор-
маційно-комунікативної компетентності як здат-
ності суб'єктів такої політики нарощувати обсяги
інформації і знань; спрямовувати соціальні, фінан-
сові, матеріально-технічні, інформаційні, часові ре-
сурси на формування, підтримання та цільове вико-
ристання комунікативних зв'язків і здійснення кому-
нікативної взаємодії; вибудовувати власний стиль
комунікацій, що вирізняється підвищеною активні-
стю, новими принципами взаємодії в сучасних умо-
вах.

На нашу думку, на часі — створення при Комітеті
Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку експер-
тної ради, куди на постійній основі ввійдуть представ-
ники галузевих об'єднань, міжнародні консультанти,



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 10/2014148

представники міжнародних фінансових інституцій, а
також будуть запрошуватися керівники професійних
спілок і компаній, бізнес яких пов'язаний з діяльні-
стю портів.

Напрями подальших досліджень окресленої
проблематики, на нашу думку, мають стосуватися
питань створення сучасної технологічної основи
інформаційно-комунікаційного середовища розвит-
ку морських портів України, вивчення позитивного
закордонного досвіду оптимізації потоків інфор-
мації з використанням електронних інформаційних
систем, який мають порти Барселона (Іспанія), Гам-
бург (Німеччина), Марсель (Франція), Роттердам
(Нідерланди).
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