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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДМИВАННЯ
НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
У статті досліджується ризик?орієнтований підхід у системі попередження та протидії відмивання
незаконних доходів у комерційному банку.
The risk?oriented approach in the system of warning and counteraction to laundering of unlawful income in
a commercial banks is investigated in the article.
Ключові слова: ризик, ризик!орієнтоване управління, протидія відмиванню незаконних доходів.
Key words: risk, risk!oriented management, counteraction to laundering of unlawful income.
У сучасних умовах потреба у відмиванні незаконно
отриманих коштів обраховується величезними сумами,
внаслідок чого легалізація незаконних доходів стала
самостійним і надзвичайно прибутковим сектором світо
вої економіки. Згідно з даними Міжнародної групи роз
робки фінансових заходів боротьби з відмиванням
коштів (Financial Action Task Force, FATF), щорічний
обсяг ринку відмивання становить 2—5 % світового ВВП
і перевищує 4 трлн дол. США [1].
Відмивання незаконних доходів має здатність дес
табілізувати положення економічних суб'єктів та сус
пільство в цілому. У зв'язку із цим формування ефек
тивного механізму управління ризиками відмивання до
ходів, отриманих незаконним способом, є однією з ак
туальних сучасних економічних проблем.
На сьогодні банківська спільнота посилює увагу до
питань попередження легалізації незаконно отриманих
коштів. Передувало цьому створення у кожній країні
національних органів фінансової розвідки та криміна
лізація процесу відмивання коштів. У цьому зв'язку ук
раїнські банки, які здійснюють міжнародні операції, пе
ретворюються на об'єкт контролю не лише з боку вітчиз
няних фінансових владних структур, але і зарубіжних
банківкореспондентів. Таким чином, вони вже не мо
жуть ігнорувати сучасні вимоги, які іноземні контраген
ти пред'являють до репутації своїх партнерів, оскільки
втрата ділової репутації кредитних організацій відпо
відно перешкоджає розширенню діяльності на світових
фінансових ринках.
Тому в умовах сучасної глобалізованої ринкової
економіки не викликає сумнівів актуальність досліджень
у сфері протидії відмиванню незаконних доходів і зат
ребуваність наукових розробок з вказаної теми для кре
дитних організацій.
Ризик залучення до процесів відмивання незаконно
отриманих коштів є відносно новою проблемою для
вітчизняної банківської системи, яка не має досвіду ре
гулювання подібними процесами. Це надає питанням
розробки механізмів управління даним ризиком особ
ливої актуальності.
У вітчизняній науковій літературі питання управлін
ня ризиком залучення банку до процесів відмивання до
ходів, отриманих протизаконним шляхом, не відображені
всебічно. Автори більшості робіт досліджують пробле
му відмивання незаконних доходів з правових та міжна
родноправових позицій [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Економічні ас
пекти відмивання незаконно отриманих коштів роз
глядалися З. Варналієм [8] та І. Мазур [9] в контексті де
тінізації господарської діяльності. Організаційноправові
засади формування національної системи регулювання
легалізації незаконних доходів в Україні досліджувала
Н.Поплевічева [10]. Вітчизняні особливості легалізації
незаконно отриманих доходів та умови формування си
стемної протидії цьому явищу на макроекономічному
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рівні розкрито О. Мірошниченко [11]. А от на мікроеко
номічному рівні, рівні банківської установи, проблема
тика попередження та протидії залучення до процесів
відмивання доходів, отриманих незаконним способом, та
економічні аспекти побудови в банку системи управлін
ня відповідними ризиками розроблені недостатньо. Ви
нятки становлять роботи, в яких досліджені питання
організації фінансового моніторингу в банку [12; 13; 14;
15]. Але, на наш погляд, проблема управління ризиками
відмивання доходів є ширшою за виконання обов'язко
вих вимог фінансового моніторингу як така, що включає
дотримання більш загальних стандартів надійності. Тоб
то законодавчі вимоги є необхідною, але недостатньою
умовою для захисту банківської установи від ймовірності
бути залученим до процесів відмивання незаконних до
ходів. Дотримання нормативних вимог убезпечує банк від
ризику застосування до нього санкцій з боку наглядових
органів, але не гарантує надійного захисту від ризиків
втрати ділової репутації та довіри клієнтів.
Метою статті є дослідження ризикорієнтованого
підходу в системі попередження та протидії відмиван
ня незаконних доходів у комерційному банку, а також
напрямів розвитку методології основних бізнеспро
цесів у банку з точки зору комплайензризиків.
Протидія легалізації незаконних доходів є завдан
ням не тільки банківського сектора, проте саме банкам
притаманний найвищий ризик того, що вони можуть
відіграти основну роль у процесі відмивання. Адже бан
ки посідають центральне місце у фінансовій системі,
тому всі схеми відмивання грошей з ними пов'язані. При
цьому банківський сектор стає все більш привабливим
не лише для традиційних, але і віртуальних схем внасл
ідок впровадження фінансових інновацій та інтенсифі
кації електронних грошових розрахунків. З табл. 1 вид
но, що питома вага повідомлень, які отримала за 2007—
2011 рр. від банків Державна служба фінансового мон
іторингу України, складає в середньому 96,6%. При
тому, що доля банків серед зареєстрованих суб'єктів
первинного фінансового моніторингу в Україні станом
на 01.01.2012 р. становила лише 1,5% [16].
Зростаючі можливості банків швидко переказувати
кошти стають метою діяльності цих установ щодо легалі
зації незаконних доходів, і якщо банки не приділятимуть
належної уваги питанням виявлення та протидії відмиван
ню незаконно отриманих доходів, вони можуть бути ви
користані у відповідних схемах. Наслідки для банків мо
жуть бути негативними, оскільки при цьому виникає заг
роза втрати довіри клієнтів або стати об'єктом підвище
ної уваги з боку наглядових та правоохоронних органів.
Фахівці вважають відмиванням коштів процес при
ховування реального джерела грошових коштів з на
ступною їх легалізацією [17]. Згідно Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу
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ванню тероризму" (ст. 4), до відми
Таблиця 1. Інформування про підозрілі операції суб'єктами первинного
фінансового моніторингу в Україні
вання доходів належать будьякі
дії, пов'язані з коштами або влас
2007
2008
2009
2010
2011
ністю, одержаними внаслідок вчи
нення злочину, спрямовані на при
ховування джерел походження
зазначених коштів (власності) чи
сприяння особі, яка є співучасни
9888649 96,6 1048197 96,7 868357 96,9 787912 96,1 1062215 96,9
ком у вчиненні злочину, що є дже Банки
релом походження зазначених Небанківські 34209
3,4
35256
3,3
28151
3,1
31630
3,9
33668
3,1
установи
коштів (власності) [18].
9922858 100
1083453 100
896508 100
819542 100
1095883 100
У зазначеному Законі (ст. 1) Всього
дається визначення і ризиків відми
Джерело: [16].
вання незаконних доходів як "не
безпеки бути використаними клієнтами при наданні ними
У 1990 р. FATF були розроблені 40 рекомендацій,
послуг відповідно до характеру їхньої діяльності з метою які мали на меті допомогти фінансовим організаціям,
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом" [18]. урядам та законодавцям у справі протидії легалізації
Характеристику ризику відмивання незаконних до незаконно отриманих доходів. Ці рекомендації удоско
ходів, власне, в банківській установі сформулював ро налювалися і на сьогодні вони є широкою і грунтовною
сійський вчений М.Каратаєв: "ризик залучення банку до системою заходів з протидії легалізації незаконно от
процесів легалізації незаконних доходів являє собою риманих доходів. Вони торкаються наступних аспектів:
вірогідність понесення кредитною організацією втрат ідентифікація особи клієнтів; моніторинг рахунків та
внаслідок участі у схемах надання правомірного вигля операцій; збереження даних та інформування про
ду володіння, використання або розпорядження грошо підозрілі операції; внутрішній контроль та аудит; стан
вими коштами, отриманими внаслідок здійснення пра дарти ділової етики; співробітництво між наглядовими
вопорушення, шляхом надання послуг клієнтам з непро органами та іншими компетентними органами.
зорою структурою власності або непрозорими джере
У той час, як вищезазначені рекомендації створили
лами походження капіталу" [19].
загальну систему вимог, виконання яких має бути за
Закон України "Про запобігання та протидію лега безпечено державними регулюючими органами та
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним фінансовими організаціями, для банків найважливішим
шляхом, або фінансуванню тероризму" (ст. 1) дає виз питанням є виявлення підозрілих клієнтів та підозрілі
начення і управлінню ризиками відмивання незаконних операції. Для цього в грудні 1988 р. в Базелі керуючі
доходів як "сукупності заходів з визначення, оцінки, центральних банків держав "великої сімки" прийняли
моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх заяву "Щодо принципів регулювання роботи банків,
зменшення до прийнятного рівня" [18]. Тобто управлін здійснення практичного контролю за їхньою діяльністю
ня ризиком у процесі боротьби з відмиванням коштів і попередження кримінального використання банківсь
включає визнання існування ризиків, застосування оці ких систем для відмивання коштів" (Базельська декла
нки ризиків, а також розробку та реалізацію політики рація) щодо принципових положень, які відносяться до
зменшення ідентифікованих ризиків.
методів протидії з боку банківського співтовариства
Зростання потреби в ефективному управлінні ризи відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.
ками відмивання незаконних коштів дає підстави для роз
У Базельській декларації вперше було сформульо
витку методології основних бізнеспроцесів у банку з вано керівні принципи боротьби із легалізацією неза
точки зору комплайензризиків. Термін "комплайенз конно отриманих доходів через банківську систему. До
ризик" означає ризик застосування юридичних санкцій них віднесені: принцип "знай свого клієнта" — встанов
або санкцій регулюючих органів, істотних фінансових лення особи клієнта; принцип "пильності" — дотриман
збитків або втрати репутації банком внаслідок недотри ня усіх законів і нормативних актів у сфері фінансових
мання ним законів, інструкцій, правил, стандартів само операцій і відмова від участі в угодах, які викликають
регулівних організацій або кодексів поведінки, які сто підозру і можуть мати на меті відмивання незаконно
суються банківської діяльності [20]. Відповідність зако отриманих коштів; принцип "співробітництва" з право
нам, правилам і стандартам у сфері комплайензу, як пра охоронними органами в межах, які допускає конфі
вило, стосується таких питань, як дотримання належних денційність щодо клієнтів.
стандартів поведінки на ринку, справедливе ставлення до
У жовтні 2000 р. 11 провідними міжнародними бан
клієнтів, протидія легалізації незаконно отриманих до ками були підписані "Загальні директиви з протидії
ходів тощо. Банки, які свідомо чи несвідомо беруть участь відмиванню коштів у приватному банківському секторі",
в операціях з відмивання незаконно отриманих доходів, які отримали назву "Вольфсбергські принципи". Голов
наражаються на комплайензризик.
ною метою цієї угоди є посилення вимогливості банків
Джерела відповідності законам, правилам і стандар у справі прийому грошових коштів для виключення ле
там у сфері комплайензу включають міжнародні стан галізації незаконних доходів [21].
дарти, основні закони, правила та регламенти, що прий
Міжнародним документом, який характеризує
маються законодавчими та наглядовими органами, рин особливості протидії відмиванню коштів на основі вра
кові угоди, галузеві та внутрішні кодекси поведінки, які хування ризиків, є посібник з питань підходу, заснова
стосуються банківських установ. Як видно з вищенаве ного на оцінці ризику в боротьбі з відмиванням коштів
деного переліку, вони є ширшими за обов'язкові норма та фінансуванням тероризму, який було підготовлено
тивні вимоги і включають більш загальні стандарти на FATF у співробітництві з представниками банківського
дійності та етичної поведінки.
сектора [22]. Зазначимо, що основні вказівки, принци
Основними розробниками міжнародних стандартів, пи, рекомендації, що містяться в цьому посібнику, не є
що регулюють питання виявлення та протидії відмиван обов'язковими для виконання з точки зору чинного за
ня незаконних доходів, є Міжнародна група розробки конодавства будьякої країни. Вони є наслідком пере
фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, говорів між командою висококваліфікованих експертів
Базельський комітет з банківського нагляду, Рада з у сфері фінансового ринку, представниками регулюю
міжнародних стандартів фінансової звітності, Рада з чих органів і провідними учасниками ринку.
В Україні для впровадження ризикорієнтованої си
фінансової стабільності. Для банківської сфери надзви
чайно важливими є рекомендації FATF, Базельська дек стеми протидії відмиванню незаконних доходів в 2008 р.
ларація та Вольфсбергські принципи.
Державним комітетом фінансового моніторингу розроб
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лені методичні рекомендації суб'єктам первинного фінан
сового моніторингу "Управління ризиками щодо відми
вання злочинних доходів та фінансування тероризму"
[23]. В цьому документі визначено критерії класифікації
та типи осіб, які характеризуються підвищеним ступенем
ймовірності здійснення ними фінансових операцій з ле
галізації незаконних доходів, та критеріїв оцінки ризику
проведення клієнтом таких фінансових операцій. В 2009
р. Державним комітетом фінансового моніторингу роз
роблені "Методичні рекомендації щодо управління ри
зиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму, пов'язані з персоналом". В них
визначено основні види ризиків, пов'язані з персоналом,
та способи їх оцінки, вимоги до персоналу в контексті
управління ризиками відмивання незаконних доходів [24].
А в 2010 р. затверджено критерії ризику легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму [25].
Технології легалізації незаконно отриманих доходів
— різноманітні. Але в їх основі лежить практично одна
схема: власне, "відмивання" коштів і повергнення їх до
обігу. Вона грунтується на ключовій меті легалізації —
перетворення нелегальних грошей як у готівковій, так і
в безготівковій формі на легальні активи, які не викли
кають підозри з точки зору свого походження
(банківські депозити, цінні папери, нерухомість тощо).
Легалізація коштів здійснюється за рахунок багатора
зової трансформації одного фінансового потоку з од
них інструментів на інші. Як правило, в більшості ви
падків реальна мета операцій з відмивання незаконних
доходів полягає, власне, в русі фінансового потоку, а
не результаті здійснюваних операцій. Що дає банкам
підстави для встановлення критеріїв і виявлення под
ібних операцій.
Для комерційних банків найбільш важливими з по
зиції мінімізації ризику відмивання незаконних доходів
є ідентифікація коштів, що легалізуються, на стадії по
чаткового розміщення та наступного їх переміщення.
Особи, які здійснюють легалізацію, на етапі початко
вого розміщення, перевагу надають тим способам та
інструментам, які найкраще забезпечують анонімність
джерела походження коштів. А щоб остаточно унемож
ливити виявлення документальних шляхів, що вказують
на джерело незаконних доходів, їх надалі декілька раз
переміщують всередині фінансової системи однієї краї
ни або переказують до іншої країни. При цьому почат
кове походження грошей маскується за допомогою серії
різноманітних операцій (купівляпродаж цінних па
перів, нерухомості, фіктивні контракти) або переміщен
ня грошових коштів, які можуть мати вигляд платежів
за товари та послуги.
Якщо банк виявиться неспроможним виявити клієнтів
або операції, які викликають підозру як такі, що можуть
мати відношення до відмивання незаконних доходів і
вжити відповідні заходи, то він стає частиною злочинної
мережі1. Для підвищення ефективності управління ризи
ком залучення до процесів відмивання незаконних до
ходів Держфінмоніторинг рекомендує банкам звертати
особливу увагу на операції з наступними ознаками [25]:
— істотне збільшення залишку на рахунку клієнта,
який регулярно знімається готівкою через касу;
— регулярне отримання з рахунку клієнта коштів у го
тівковій формі, що надходять у безготівковому вигляді від
третіх осіб за умови, що отримані в готівковій формі кошти
становлять 75—100 % від суми в безготівковій формі;
— переказ коштів за кордон як передплата за імпорт,
якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності
бенефіціара — різні;
— здійснення передплати за імпорт товарів з подаль
шим їх перепродажем без перетину митного кордону
України;
______________________________________
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— не пов'язане прямо з діяльністю клієнта (особи)
істотне збільшення сальдо (залишку) на рахунку, яке
згодом переводиться іншому суб'єкту або використо
вується для купівлі іноземної валюти (з подальшим пе
реказом на користь нерезидента) або цінних паперів на
пред'явника;
— погашення кредиту клієнта за рахунок коштів із не
зазначених клієнтом або невідомих джерел погашення;
— істотне збільшення частки готівки, що надходить
на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяль
ності особи є розрахунки в безготівковій формі;
— розміщення на рахунку значної суми готівкових
коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності
не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;
— регулярне представлення чеків, емітованих бан
комнерезидентом та індосованих нерезидентом, на інка
со, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи;
— представлення особою інформації, яку неможли
во перевірити;
— неможливість встановлення контрагентів особи,
прийняття суб'єктом коштів (платіжних документів до
їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої
сторони цивільноправової угоди, внаслідок чого такі
кошти повертаються без виконання фінансової операції
у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у
зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття.
Фахівці [26] зазначають, що при обслуговуванні
юридичних осіб найбільш ризикованими для банку в
контексті ймовірності залучення до процесів відмиван
ня незаконних доходів є грошові перекази, касове об
слуговування та операції клієнтів з цінними паперами.
Менш ризикованими вважаються операції з інкасо, ак
редитивні операції та банківські гарантії. А найменш
ризикованими — депозити та кредити. При обслугову
ванні фізичних осіб підвищений ризик для банку з по
зиції можливості відмивання коштів, отриманих неза
конним способом, є операції з банківськими картами,
готівковою іноземною валютою та дорогоцінними ме
талами. До менш ризикованих відносяться вклади, кре
дити та депозити. У обслуговуванні клієнтів — кредит
них організацій найвищий ризик мають операції за ра
хунками лоро і ностро та операції з дорогоцінними ме
талами, менш ризикованими є депозити та міжбанківсь
ке кредитування.
Відповідальність за виявлення і контроль за клієнта
ми, які допускають використання підозрілих з точки
зору відмивання незаконних доходів банківських послуг
та продуктів, покладається на співробітника, який
співпрацює з цим клієнтом.
З метою підвищення ефективності у протидії лега
лізації незаконних доходів доцільним є посилення ролі
системи внутрішнього контролю банку, забезпечивши її
незалежність від підрозділів, які беруть участь у наданні
банківських послуг. Для виявлення тенденцій щодо зрос
тання сумнівних операцій в банку, спроможних призвес
ти до втрати ділової репутації або санкцій регулюючих
органів, служби внутрішнього контролю можуть викори
стати узагальнюючі індикативні показники. Зміст та алго
ритм розрахунку цих показників наведений у табл. 2.
Аналіз даних показників доцільно проводити не за
абсолютними значеннями, а за динамікою змін. У банків,
які спеціалізуються на певних видах операцій і які ма
ють специфічну структуру клієнтів (наприклад, орієн
товану на зовнішньоторговельні угоди, оптовороз
дрібні операції, інвестиційний бізнес тощо), абсолютні
значення наведених показників можуть відрізнятися в
декілька разів, що є об'єктивним і відображає специфі
ку бізнесу даних клієнтів. Аналіз же динаміки цих по
казників дозволяє сформувати уявлення щодо ймовір
ності здійснення сумнівних операцій кредитними орган
ізаціями. Якщо динаміка даних показників за аналізо
ваний період є стабільною, це вважається позитивною
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характеристикою банківської установи з по
Таблиця 2. Індикативні показники
для виявлення сумнівних операцій
зиції управління ризиком відмивання неза
конних доходів. Ознакою появи сумнівних
Діапазон
Формула
угод може бути істотне відхилення протя
Показник
Економічний зміст
значень
для розрахунку
гом невеликого інтервалу часу, як правило, Показник
Обороти безготівкові
0-1
Доля безготівкового
це квартал або рік, абсолютних значень да безготівкового
клієнтського обороту в
Обороти всього
них показників від середніх значень.
обігу
сукупних клієнтських
Запропоновані заходи з управління ризи
платежах
ком відмивання незаконних доходів через Показник
0-∞
Оборотність коштів клієнтів
Обороти по рахункам
банківську систему спроможні підвищити оборотності
клієнтів
транспарентність вітчизняних комерційних коштів клієнтів
Залишки на рахунках
клієнтів
банків, покращити їх ділову репутацію і зро
бити більш привабливими для інвестицій. Сьо
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ
СОЦІАЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В
КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВИ
Обгрунтовано набір чинників "соціальності" і на його основі розроблено науково?методичні основи
управління її змінами у бажаному для суспільства напрямку.
Factor framework of "sociality" forming is substantiated and on its basis scientifically?methodical principles
of management of its changes are worked out in desirable for society direction.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після здобуття Україною незалежності в країни по
ширення отримали трансформаційні соціальноекономічні
процеси, пов'язані з запровадженням ринкового механіз
му активізації економічної діяльності по створенню фун
даменту щодо розбудови соціальної держави. Більш ніж
двадцятирічний період реформаційних перетворень
призвів урештірешт до визнання нашої держави країною
з ринковою економікою. Але цього виявилося недостат
ньо для отримання адекватного результату в економічній
і соціальній сферах. За даними офіційних органів, обсяги
продукування валового внутрішнього продукту станом на
початок 2011 р. не перевищували 65,8 % від рівня 1990 р., а
номінальна середнямісячна заробітна плата найманих пра
цівників за абсолютним значенням складала тільки 96,0 %
[1]. За цих обставин економічна наука опинилася перед не
обхідністю ретельного дослідження основного засобу до
сягнення соціальності у ринковій економіці, якою є її со
ціалізація.
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Як науковий термін соціалізація започаткована ще у
ХVІІІ ст., але сама по собі є настільки поліфункціональ
ною, що набуває різних значень відповідно до об'єкта дос
лідження. Треба підкреслити, що, незважаючи на тривалу
практику соціалізації економіки на Заході, її запроваджен
ня в Україні за зразками розвинених країн світової
спільноти мало зворотній характер, тобто практично
здійснювалася десоціалізація без порозуміння граничної
межі. Природно, що нагромаджений пласт наукових роз
робок проблеми соціалізації відіграв відповідну роль у
формуванні теорії соціалізації постсоціалістичних країн і
її специфіка не звела його нанівець. Через обширний емп
іричний матеріал відомими українськими вченими, а саме:
О. Амошою, В. Бесєдіним, Д. Богинею, З. Варналієм, З. Галуш
кою, В. Гейцем, М. Герасимчуком, В. Гришкіним, А. Гри
ценком, О. Грішновою, С. Дорогунцовим, Н. Деєвою,
Ю.Зайцевим, Б. Кваснюком, С.Киреєвим, В.Куценко, Е. Лі
бановою, І. Лукіновим, О. Новіковою, В. Новіковим,
Л. Тимошенко, М. Чумаченком та ін., щодо соціалізації
було сформовано новітні поняття, категорії, механізми ре
алізації і об'єднано їх в єдину концептуальну цілісність.
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Проте, розбіжність методологічних підходів, виклика
на обгрунтуванням динаміки соціалізаційних процесів за
допомогою інструментальноконцептуальної бази мину
лої епохи, безумовно, наклала негативний відбиток на ре
зультати не тільки соціальної, а й економічної ходи до сус
пільства добробуту і залишила проблему соціалізації од
нією з головних у наукових дослідженнях сучасності. І, що
головне, ця суперечливість у здійсненні соціалізаційних
процесів сприяла прояву принципово нових для науки і
практики деструктивних моментів, пов'язаних з неспро
можністю держави виконувати соціальні зобов'язання,
значним розшаруванням населення за доходами при вкрай
низькому рівні життя, відлученням значних мас населен
ня від зайнятості, соціальним відторгненням тощо. Є всі
підстави вважати виокремлені реалії наслідком відсутності
дієвої системи управління соціальною динамікою.
Метою статті є оцінка діючої системи управління
змінами соціальності і концептуальне обгрунтування мож
ливостей надання їй конструктивного характеру на базі
виокремлення чинникового набору її формування у сучас
ний період.
ОСНОВНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління є процесом продукування альтернативних
управлінських рішень на основі інформації. Достеменно
вивчений суб'єктом управління інформаційний результат
соціальноекономічного розвитку стає базою постановки
завдань по тому чи іншому напряму реформаційних пере
творень з соціальним підтекстом.
Треба констатувати, що за роки незалежного госпо
дарювання в Україні була розгорнута широка та різнома
нітна практика пошуку, апробації й впровадження інстру
ментів встановлення рівня соціальноекономічного роз
витку, а подекуди і його діагностики, за допомогою яких
можна було б втручатися в економічні й соціальні проце
си і змінювати на краще ситуацію з домінуванням сфери
соціальних відносин. Особливо цей процес зачепив регіо
нальний рівень національної економіки. Але його резуль
тати використовувалися системою управління виключно
для встановлення рейтингів регіонів [2].
Між тим, проблема забезпечення прогресуючого со
ціально орієнтованого розвитку вимагала пошуку порівня
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зменшення або усунення. І,
взагалі, соціальність як гете
рогенне відношення, що ви
никає між людьми в процесі
Зорієнтованість впливу чинників
діяльного спілкування, неза
Позитивний
Негативний
лежно від волі й свідомості і
№
Найменування і зміст
№
Найменування і зміст
Позначення
Позначення спрямоване на зменшення
зп
впливу чинника
зп.
впливу чинника
або усунення неприйнятної
Відповідність ціни і вартості робочої
асиметрії у їх доходах, так і
1. сили згідно європейського вектору
x1
1. Рівень інфляції
у1
не стала окремим об'єктом
розвитку
управлінського впливу.
Місце проживання і вид економічної
Перерозподіл ресурсів на користь
2.
x2
2.
у2
У прагненні заповнити
діяльності
тіньової економіки
нішу в інформаційномето
Асиметрія моралі у відносинах між
Форма власності на засоби
дичному забезпеченні потреб
3.
x3
3. 10% найбагатших і п’ятьма нижніми у3
виробництва
управління соціальністю на
децилями населення
регіональному рівні по стад
Забезпеченість населення житлом і
іям управлінського циклу
4. інфраструктурою його
x4
4. Корупція у владних структурах
у4
нами була здійснена спроба
обслуговування
оконтурення чинників, які
5. Стан здоров’я населення
x5
5. Міграція працездатного населення
у5
формують нерівність у дохо
Соціальна підтримка незаможних
6. Cередньомісячназаробітнаплата
x6
6.
у6
дах і уразі нехтування їхніми
верств населення
змінами розширюють її діа
Демографічне навантаження
7. Рівень зайнятості населення
x7
7.
у7
пазон.
непрацездатними
Виходячи з того, що
Реальний розрив у доходах між
8. Розвиток індустрії послуг
x8
8.
у8
будьякий соціальний процес
крайніми децилями населення
можна розщепити на скла
Викиди шкідливих речовин у повітря
9. Структура господарського комплексу x9
9.
у9
дові, то логічно припустити
та забруднення довкілля
існування можливостей до їх
10. Використання виробничих ресурсів x10
10. Стан злочинності
у10
інтегративного поєднання.
Відповідність поведінки суб’єктів
11.
x11
11. Кількість непрацюючих членів сім’ї у11
Загальне бачення набору по
господарювання ринковим канонам
казників, які найбільшою
12. Розвиток малого підприємництва
x12
12. Обгрунтованість пільг і привілеїв
у12
мірою відтворюють динаміку
Ціноутворення на товари широкого
соціальності в розрізі тери
13 Мінімальні соціальні стандарти
x13
13
у13
вжитку і послуги
торій, можливо сформувати
на підставі особистих думок
но результативніших і досконаліших шляхів перетворен фахівців регіонального управління, що приймають та
ня багато в чому асоціальної діяльності суб'єктів еконо впроваджуюють управлінські рішення з даної проблеми.
міки в соціальну через ефективну щодо використання ре Вибір експертів з прив'язкою до регіонів різної спеціалі
сурсів ринкову економіку. Неможна стверджувати, що зації та рівня розвитку не був для нас обтяжливою спра
таких спроб науковцями не приймалося. Час надав достат вою, оскільки представники різних рівнів державного уп
ню кількість розробок у вигляді статей та методичних ре равління та місцевого самоврядування є слухачами Дніпро
комендацій [3; 4; 5; 6], але всі вони зводилися до встанов петровського регіонального інституту державного управ
лення абсолютного рівня того чи іншого показника, прий ління Національної академії державного управління при
нятого за результат соціальноекономічної динаміки і Президентові України. До того ж як їх кількість, так і
зовсім не передбачали вихід на їх прирости як підсумок термін навчання у 1,5 роки на денному відділенні та 2,5 роки
управлінської діяльності. До того ж у виборі показника для на заочному, вечірньому та заочнодистанційному
виміру результату управлінської діяльності по зміні со відділеннях дозволяли провести їх якісний відбір і оптим
ціального стану на краще була започаткована дискусія, яка ізувати через щорічне уточнення, чи то корегування, от
не набула повної визначеності до останнього часу, зупи римані від них впродовж 2007—2010 рр. данні опитувань.
нившись на пропозиції вести для виміру соціального про Урештірешт, групою із 100 експертів було у три етапи
сування пошук або одного інтегрального показника з від сформовано чинниковий набір з 26 показників, який по
творюваних у статистичній звітності; або прагнути до ство рівну поділився на два блоки, один з яких складав ті чин
рення його моделі з конгломерату відомих ознак, харак ники, що за характером змін сприяли підвищенню соціаль
теристик, критеріїв, індикаторів тощо.
ності, а інший — ті, що зменшували або гальмували зрос
Урештірешт, методологічна невизначеність інформа тання (табл. 1).
ційноінструментального плану з запровадженням систем
З дотриманням принципу відповідності наявним ста
ного управління соціальним розвитком не дозволила по тистичним критеріям нами було упорядковано результа
сильно відгукнутися на виклики, поставлені ринковими пе ти ранжування чинників експертами за силою впливу і от
ретвореннями. Такому стану значною мірою сприяло роз римано їх варіаційні ряди, а саме: x6, x1, x7, x4, x5, x3, x2,
гортання в країні полярновекторних процесів, яке затвер x11, x9, x10, x12, x8 та у13, у1, у4, у8, у11, у10, у12, у2, у6, у7, у3,
дило фундаментом процесів теоретичного сходження у у5. Враховуючи, що політика керованої динаміки соціаль
тлумаченні "соціального" на етапі творення української ності припускає як вирішення поточних завдань регіону,
держави викриття деструкцій між суспільством і особис так і формування та дослідження стратегічної мети роз
тістю, рівністю і свободою. Спрощене мислення легко витку, набір із 13 чинників був скорочений на замикаючі
відсторонило науковий пошук від фундаментального ро чинники (x13 і у9), а останні в кожному блоці розділені на
зуміння дійсності й схилило до обгрунтування справедли дві симетричні групи, одна з яких мала бути задіяною для
вої соціальної організації соціуму.
оперативного втручання, а інша — для проведення більш
Реалії українського сьогодення не є принципово но поглибленої діагностики та стратегічного планування.
вими для найбільш розвинених країн світової спільноти,
Конкретизація засад управлінської діяльності на прин
але саме вони зорієнтовують щодо системно не осмисле ципах конструктиву поєднання "комплексу чинників по
них трансформацій. Видатний австроамериканський еко зитивного впливу на соціальність — комплексу чинників
номіст, лауреат Нобелівської премії Ф. А. Хайєк з приво негативного впливу на соціальність" має, на наш погляд,
ду визначення "соціальності" писав, що "…воно застосов відбуватися на підставі спеціально розробленого інстру
не до всього, що зв'язано зі зменшенням або усуненням ментарію, який дозволяв би моделювати ситуацію в ціло
відмінностей у доходах. Загалом, … люди стали називати му, відслідковувати фактичні стани і до того ж визначити
"соціальним" (суспільним) те, що є головною перепоною міру їх наближення до якихось віх.
Проте, за цією нібито простотою реалізації в уп
для самого підтримання життя суспільства" [7, с. 203]. Але
українська практика викинула з розгляду ланку трансфор равлінській діяльності інструменту досягнення соціаль
маційних перетворень, яка опосередковувала проблему су ності приховується ряд досить складних і дискусійних пи
перечностей чи то відмінностей у доходах та питання їх тань. У їх спектрі особливо виділяється проблема метро
Таблиця 1. Набори чинників, які впливають
на рівень соціальності в суспільному розвитку
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логічного характеру. Перш за все, як на нижньому рівні
регулювання соціальності в розрізі регіонів, так і на най
вищому при охопленні регуляторними діями всієї країни
необхідно керуватися достатньою інформаційностатис
тичною базою й мати точні методи виміру усіх складових
комплексів чинників позитивного та негативного впливу
на соціальність, які забезпечували б адекватність розра
хунків показників ситуації. Подруге, кількісні уявлення
про процеси, які проходять у системі з приводу зміни соц
іальності, відтворюються згідно задіяного конгломерату
показників у різних вимірниках (натуральних, вартісних,
відносних за відсотками, безрозмірних за результатами
опитувань). Призвести їх до одного знаменника за вико
ристовуваною статистичною звітністю неможливо. А вони
тільки разом, у сукупності характеризують рівень соціаль
ності.
Найбільш логічним вирішенням проблеми було зведен
ня запропонованих показників кількісного відтворення
значень чинників комплексів позитивного та негативного
впливу на соціальність до наперед заданої однорідності.
Ознайомлення з літературними джерелами, які тією чи
іншою мірою висвітлюють різні аспекти формування од
новимірної інформації, постають у якості досить широко
го діапазону рекомендацій для принципово відмінних
функцій та управлінських ситуацій. Всі вони спрямовані
на зведення показників статистичної звітності до одного
знаменника і ідентифікуються з процедурою стандарти
зації. Стандартизація, виконується різними способами, але
її сутність не змінюється й зводиться до визначення міри
співвідношення фактично досягнутого показника в розрізі
конкретного досліджуваного чинника з еталонним. Оск
ільки показники самі по собі мають "мінімаксний" харак
тер, то в одному випадку фактичний показник стосовно
еталону мінімізується, а в іншому — максимізується. За
гальна оцінка ситуації на підставі множини стандартизо
ваних показників позитивного і негативного впливу на соц
іальність передбачає формування інтегрального показни
ка (Іс) за формулою:

Iс =

(I ) + (I ) ,
+ 2
с

− 2
c

де І+С— комплексний показник відтворення соціаль
ності за чинниками позитивного впливу на неї;
ІС — комплексний показник відтворення соціальності
за чинниками негативного впливу на неї.
Комплексні показники І+С та ІС визначаються за прин
ципом середньоарифметичної з врахуванням характеру впли
ву. Вихідне значення кожного із локальних стандартизова
них показників, як і комплексного змінюється в діапазоні від
0 до 1, а інтегрального — від 0 до 1,42. Є всі підстави тракту
вати знаходження локальних стандартизованих показників
та комплексних індикаторів у діапазоні від 0 до 0,25 як стан
пасивності органів управління до змін соціальності у розвит
ку, в діапазоні від 0,26 до 0,5 — як помірну діяльність в забез
печенні соціальності, в інтервалі від 0,51 до 0,75 — як ак
тивність суб'єктів економіки щодо змін соціальності серед
нього рівня і в діапазоні від 0,76 до 1 — як прийнятну ак
тивність владних структур по зміні соціальності у суспільстві.
Відповідно цим станам перебування інтегрального показни
ка соціальності в зоні від 0 до 0,35 вважається станом асоці
альності у розвитку, в інтервалі від 0,351 до 0,7 — помірною
соціальністю, входження в діапазон від 0,71 до 1,05 — серед
ньою соціальністю і досягнення інтервалу від 1,051 до 1,42 —
як соціальність достатнього рівня.
Тоді згідно розрахунків за місцем перебування комп
лексних показників відтворення впливу чинників позитив
ного і негативного характеру на соціальність в площині
ідентифікації в період з 1990 по 2010 рр. можна констату
вати дії інститутів влади як помірну діяльність в забезпе
ченні соціальності через впливи на чинники негативного
характеру і як початок активності суб'єктів економіки
щодо змін соціальності середнього рівня через вплив на
чинники позитивного характеру. Динаміка інтегрального
показника соціальності впродовж 1990—2010 рр. мала б
викликати занепокоєність органів управління через його
рецесію в зоні середньої соціальності.
Для порозуміння реальних осередків гальмування со
ціальності потрібно діагностувати стан і зміни локальних
стандартизованих показників відтворення впливу чинників
позитивного і негативного характеру на соціальність.
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Проте, динаміка стандартизованих показників від
творення впливу чинників позитивного характеру на со
ціальність в Україні у 1990—2010 рр. засвідчує відсутність
будьякої системності в діях органів управління. Можна
навіть констатувати тенденції змін стандартизованих по
казників відтворення впливу чинників позитивного харак
теру на соціальність як такі, що не піддаються регулятор
ним впливам. Єдине, що в забезпеченні соціальності набу
ло позитивної динаміки, так це "забезпеченість населення
житлом і інфраструктурою його обслуговування". Але цей
позитив пов'язаний зі змінами соціальності у децилях за
добробутом вищого рівня.
Щодо чинників відтворення впливу негативного харак
теру на соціальність, то в зоні асоціальності залишаються
вплив чинників "корупція у владних структурах" та"реаль
ний розрив у доходах між крайніми децилями населення".
Певним позитивом можна вважати приборкання інфляції
і зведення її до практично порогового рівня. Відносно
"кількості непрацюючих членів сім'ї" та "ціноутворення на
товари широкого вжитку і послуги", то динаміка першого
пояснюється сприяючою негативною демографічною си
туацією, що сприяє його зростанню (висока смертність і
низька народжуваність), а другого — орієнтацією на євро
пейські еталони вартості житловокомунальних послуг і
реальне наближення до них.
Усі дії стосовно започаткування ефективної системи
управління динамікою соціальності ми пов'язуємо з ком
плексом заходів впливу на чинники, які перебувають в не
прийнятних зонах у контексті виконання державою соц
іального призначення.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Унормування як самого набору чинників, так і визна
чення їх розподілу за силою впливу потенційно спромож
не надати управлінській роботі по забезпеченню соціаль
ності достатню визначеність і відкриє перспективи до її си
стематичного впровадження. До того ж на підгрунті чин
никового набору відкривається можливість до формуван
ня цілісних не тільки на тривалий час програм нарощуван
ня соціальності, але й до створення досить гнучких при
необхідності модифікацій оперативного втручання в по
точні процеси формування соціальності і їх корекції.
Звичайно, широта окресленого предмета досліджен
ня вказує на те, що практично неможливо розв'язати усі
проблеми цього актуального наукового напряму. Тим не
менше, можна сподіватися, що обгрунтовані методологічні
підходи щодо управління динамікою соціальності у про
сторі і часі сприятимуть розгортанню цивілізаційного дис
курсу різних аспектів піднятої проблеми.
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ВСТУП
На сучасному етапі цивілізаційного розвитку широ
кого визнання набула концепція сталого розвитку, що
забезпечується системою взаємоузгоджених управлін
ських заходів за економічним, соціальним та екологічним
(природоохоронним) вимірами, спрямованою на форму
вання суспільних відносин на засадах довіри, солідар
ності, рівності поколінь, безпечного навколишнього се
редовища. Основою сталого розвитку є невід'ємні права
людини на життя та повноцінний розвиток. У економіч
но розвинених європейських країнах розбудовано влас
ну модель економіки, становлення якої відбувалось під
впливом історичних традицій. Також у кожній євро
пейській країні сформовано систему стратегічного пла
нування, що визначає засади сталого розвитку та власні
шляхи переходу до моделі "зеленої економіки". Конфе
ренція ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" (20—22 червня
2012 року, м. РіодеЖанейро, Бразилія) стала найбільш
видатною міжнародною подією десятиліття, яка підтвер
дила значущість сталого розвитку у сучасній парадигмі
суспільних перетворень. Конференція надала потужний
імпульс вирішенню практичних питань реалізації стра
тегій сталого розвитку, розроблених на наднаціонально
му та національному рівні (мега та макрорівень стратег
ічного планування). Серед таких питань найважливіши
ми є: посилення інтеграції трьох складових сталого роз
витку (економіки, екології та соціального розвитку),
зміна моделі розвитку в бік зеленої економіки та зелено
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го зростання, вдосконалення методів вимірювання доб
робуту та прогресу. Підсумковим документом Конфе
ренції "Майбутнє, якого ми прагнемо" визнано, що зап
ровадження засад зеленої економіки підвищить спро
можність країн раціонально використовувати природні
ресурси з меншими наслідками для довкілля, стимулю
ватиме стале зростання на засадах справедливості та
створення робочих місць [2]. У країнах Європейського
Союзу (ЄС) підходи до стратегічного планування стало
го розвитку постійно удосконалюються, тому доцільним
є вивчення досвіду країн ЄС у сфері планування сталого
розвитку для запровадження новітніх європейських
підходів у практику вітчизняного державного управлін
ня, що зумовлює актуальність дослідження.
Аналізуючи останні дослідження та публікації, слід
зазначити, що концептуальні питання сталого розвит
ку представлені у документах світових форумів, у роз
робках вітчизняних вчених, серед яких О. Білорус,
Л. Гринів, М. Згуровський, Л. Мельник. Теоретичні та
методологічні питання стратегічного планування соці
альноекономічного розвитку розглянуто в працях та
ких українських науковців, як В. Бесєдін, А. Гальчинсь
кий, В. Геєць, Н. Горшкова, Я.Жаліло, І. Крючкова, І. Ман
цуров, Л. Мусіна, П.Онищенко, С.Чистов. Недостатньо
вивченими залишаються деякі питання, пов'язані з сис
темними підходами до стратегічного планування стало
го розвитку відповідно до усталеної європейської прак
тики та з урахуванням новітніх глобальних ініціатив.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
стратег і чно г о планування
включає розроблення націо
нальних стратегій сталого роз
Перша
Перегляд
Країна
стратегія
Основні напрями розвитку
витку країнами ЄС після істо
стратегії (рік)
(рік)
ричного "Саміту Землі" (Кон
Австрія
2002
2010
3 виміри сталого розвитку та міжнародна
ференція Ріо, 1992 рік). Цей
співпраця
саміт розглядав навколишнє
3 виміри сталого розвитку та доброчесне
2004
Бельгія
1999 (федесередовище і соціальноеконо
управління
(федеральний
ральний
мічний розвиток як взаємопо
рівень)
рівень)
в'язані та взаємозалежні сфе
Болгарія
2010
3 виміри сталого розвитку
ри. У підсумковому документі
(проект)
саміту "Порядок денний на
Велика Британія 1994
1999, 2005
3 виміри сталого розвитку
ХХІ століття" було визначено,
Греція
2002
3 виміри сталого розвитку
що необхідним є гармонійне
Данія
2002
2008
3 виміри сталого розвитку та міжнародна
досягнення високої якості на
співпраця
вколишнього середовища, за
Естонія
2005
3 виміри сталого розвитку та культура
Ірландія
1997
2002
3 виміри сталого розвитку та міжнародна
безпечення здорової економі
співпраця
ки для всіх народів світу, задо
Ісландія
1996
2002 2010
3 виміри сталого розвитку, стале виробництво,
волення потреб людей та збе
стале споживання та освіта
реження стало г о ро звитку
Іспанія
2007
3 виміри сталого розвитку
протягом тривалого періоду,
Італія
2002
2008 (проект)
3 виміри сталого розвитку
також у документі було викла
Кіпр
2007
2010
3 виміри сталого розвитку
дено програму всесвітнього
(проект)
співробітництва за зазначени
Латвія
2002
2010
3 виміри сталого розвитку (запропоновано
ми напрямами [5]. Цей істо
бачення розвитку до 2030 року)
ричний саміт вперше визначив
Ліхтенштейн
1999
2009
3 виміри сталого розвитку
специфіку стратегічного пла
Литва
2003
2009
3 виміри сталого розвитку та територіальне
нування сталого розвитку та
співробітництво
організацію його процесу на
Люксембург
1999
2010
3 виміри сталого розвитку
засадах прозорості та відкри
Мальта
2006
2009
3 виміри сталого розвитку
тості. Відповідно до "Порядку
Нідерланди
2001
2003 (План дій),
3 виміри сталого розвитку та глобальні виклики
денного розвитку на ХХІ сто
2008
Німеччина
2002
2004, 2008
3 виміри сталого розвитку адаптовані до умов
ліття" такими країнами, як Ве
національного розвитку (рівність між
лика Британі я, Ірланді я,
поколіннями, якість життя, соціальна злагода,
Фінляндія, ще на початку 90х
міжнародна відповідальність)
років було розроблено стра
Норвегія
2002
2004 (План дій),
3 виміри сталого розвитку
тегії сталого розвитку. Бель
2007
гією Швейцарією, Люксембур
Польща
2000
2007
Стратегія національного розвитку визначає 3
гом наприкінці 90х років ХХ
виміри сталого розвитку (також вони враховані у
століття також було розроб
9 секторальних стратегіях до 2020 року)
лено стратегії, які окреслили
Португалія
2006
3 виміри сталого розвитку
концептуальні напрями по
Румунія
1999
2008
3 виміри сталого розвитку
дальших дій із сталого розвит
Сербія
2008
3 виміри сталого розвитку адаптовані до умов
ку. На засіданні Ради ЄС у
національного розвитку (економіка знань,
Лісабоні у березні 2000 року
економічні та соціальні питання, захист
навколишнього середовища)
голови держав та урядів ЄС
Словаччина
2001
2004 (План дій)
3 виміри сталого розвитку
визначили стратегічною ме
Словенія
2005
3 виміри сталого розвитку та культура (стратегія
то ю : "перетво рення ЄС на
є національною стратегією розвитку країни)
найб і льш ко нкуренто спро 
Угорщина
2007
3 виміри сталого розвитку
можну та динамічну у світі
Фінляндія
1998
2006, 2010
3 виміри сталого розвитку
економіку, що будується на
Франція
2003
2006, 2010
3 виміри сталого розвитку
знаннях, здатну забезпечити
Хорватія
2009
3 виміри сталого розвитку
стале економічне зростання,
Чеська
2004
2010
3 виміри сталого розвитку, дослідження, освіта,
створення робочих місць кра
Республіка
міжнародна та європейська співпраця,
щої якості та підвищити рівень
доброчесне управління
соціальної згуртованості" [4].
Чорногорія
2010
3 виміри сталого розвитку
Лісабонська стратегія розвит
(проект)
ку, затверджена лі дерами
Швейцарія
1997
2002, 2008, 2012
3 виміри сталого розвитку
країн ЄС у 2000 році, надала
Швеція
2002
2004, 2006
3 виміри сталого розвитку
бачення подальшого розвитку
Джерело: побудовано автором на основі [7].
ЄС за трьома напрямами: еко
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
номічний (адаптування до змін у інформаційному
Метою статті є вивчення європейського досвіду суспільстві, створення європейського простору для
стратегічного планування сталого розвитку. Також досліджень, інвестування в дослідження та розроб
завданням дослідження є аналіз процесів розроб ки, усунення бар'єрів для бізнесу, економічна рефор
лення стратегій сталого розвитку ЄС та країн ма та розбудова внутрішнього ринку, створення
членів ЄС.
інтегрованих фінансових ринків, покращення коор
динації макроекономічних політик); соціальний (мо
РЕЗУЛЬТАТИ
дернізація європейської соціальної моделі шляхом
Загальна концепція сталого розвитку визначає інвестування в людський капітал та боротьби з соці
необхідність встановлення балансу між задоволен альним відторгненням, активна політика зайнятості);
ням сучасних потреб людства та захистом інтересів екологічний, що визначає шляхи забезпечення ста
майбутніх поколінь, враховуючи їх потребу в безпеч лого розвитку та якості життя населення, який було
ному і здоровому довкіллі [1]. Європейський досвід додано на засіданні Ради ЄС у Гьотеборзі у 2001 році.
Таблиця 1. Стан розроблення та перегляду стратегій сталого розвитку у країнах ЄС
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Також на цьому засіданні було запропоновано дер
жавамчленам ЄС "розробити свої власні національні
стратегії сталого розвитку", що стало додатковим
імпульсом для стратегічного планування сталого
розвитку в європейських країнах. Більшістю держав
членів ЄС було затверджено стратегії сталого роз
витку до Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в
Йоганнесбурзі наприкінці 2002 року.
Першу Стратегію сталого розвитку ЄС було роз
роблено у 2001 році з метою "розбудови загальноєв
ропейських політичних рамок для забезпечення ста
лого розвитку, тобто з метою задоволення потреб ни
нішнього покоління без шкоди для можливості май
бутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".
Стратегія визначала пріоритетні напрями у еко
номічній, соціальній та екологічній сфері та глобаль
ному управлінні, що мали підсилювати один одного.
Стратегією було визнано міжнародні зобов'язання ЄС
щодо сталого розвитку, різні аспекти якого (у тому
числі щодо демократії, миру, безпеки та свободи) та
кож мали підтримуватись за межами ЄС. Ця страте
гія, яка доповнює Лісабонську, мала стати каталіза
тором сталого розвитку і слугувати орієнтиром для
вироблення ефективної політики та розроблення за
ходів з відповідним фінансуванням та участю всіх заі
нтересованих сторін [3]. Стратегія базувалась на на
ступних принципах: заохочення та захист основних
прав лю дини, солі дарність мі ж по коліннями,
відкритість та розвиток громадянського демократич
ног о суспі ль ства, залучення громадян, участь
підприємств і соціальних партнерів, узгодженість
політики та управління, політика інтеграції, викори
стання сучасних знань тощо.
Країни Європейського Союзу у 2006 році офіцій
но затвердили "Оновлену стратегію сталого розвит
ку ЄС", якою було визначено загальний вектор змін
на рівні планування як для ЄС у цілому, так і для дер
жавчленів союзу. Серед пріоритетних напрямів стра
тегії було визначено наступні: 1) зміна клімату та чи
ста енергетика (обмеження кліматичних змін та змен
шення негативного впливу енергетики на суспільство
та навколишнє середовище); 2) транспорт (забезпе
чення відповідності транспортних систем потребам
суспільства за умови мінімізації небажаних впливів на
економіку та навколишнє середовище); 3) стале спо
живання та виробництво (забезпечення раціонально
го споживання та інновацій у виробництві); 4) збере
ження та управління природними ресурсами (покра
щення управління з метою уникнення надмірної екс
плуатації природних ресурсів, визнаючи цінність при
родних послуг екосистеми); 5) охорона здоров'я
(сприяння підвищенню рівня системи охорони здоро
в'я та забезпечення рівного доступу до неї); 6) соц
іальне включення, демографія та міграція (створення
соціально орієнтованого суспільства, зважаючи на
солідарність між поколіннями та забезпечення покра
щення якості життя громадян як передумови для три
валого добробуту кожного); 7) глобальна бідність та
виклики сталого розвитку (активне сприяння стало
му розвитку у усьому світі та гарантування відповід
ності внутрішньої та зовнішньої політики ЄС прин
ципам глобального сталого розвитку та міжнародним
зобов'язанням) [3].
На національному рівні у країнах ЄС планування
сталого розвитку увійшло у практику державного уп
равління, наразі розроблено та впроваджено низку
стратегій сталого розвитку. Після затвердження Онов
леної Стратегії сталого розвитку ЄС у 2006 році
більшістю країн ЄС було започатковано процес осу
часнення стратегій за трьома основними вимірами ста
лого розвитку (економічним, соціальним та екологіч
ним), який триває і нині, як видно з табл. 1.
У 2010 році була схвалена нова європейська стра
тегія розвитку на наступні 10 років — "Європа 2020:
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стратегія розумного, сталого та інклюзивного зрос
тання", яка визначає напрями змін у якості економі
чного зростання: розумне зростання (інтелектуалі
зація економічного розвитку, дослідження та інно
вації); стале зростання (екологізація (грінізація) еко
номічного розвитку, доцільне використання ре
сурсів); інклюзивне зростання (соціалізація еконо
мічного розвитку, підвищення рівня зайнятості на
селення, досягнення соціальної та територіальної
злагоди). Цільові орієнтири, встановлені Стратегією
до 2020 року, є наступними: 75% населення віком від
20 років до 64 років має бути працевлаштовано; 3%
ВВП ЄС має бути інвестовано в дослідження та роз
робки; на 30% має бути знижено забруднення навко
лишнього середовища; частка учнів, які залишили
школи, не має перевищувати 10%, не менше 40% мо
лоді має здобути вищу освіту; кількість людей за
межею бідності має бути скорочено на 20 млн осіб
[6]. У Стратегії2020 пропонується п'ять основних
напрямів діяльності: зайнятість; дослідження та
інновації; зміна клімату і енергетика; освіта, бороть
ба з бідністю. Визначений Стратегією2020 новий
економічний курс вимагає скоординованих дій країн
членів ЄС, включаючи соціальне партнерство та роз
будову громадянського суспільства. Також Страте
гією передбачено подолання наслідків глобальної
фінансової кризи, серед яких: високий рівень безро
біття, уповільнення темпів економічного зростання,
збільшення рівня зовнішнього боргу, дисбаланс бю
джетів окремих країн ЄС. Стратегією окреслено
шляхи розв'язання таких спільних європейських про
блем, як: брак природних ресурсів, зміна клімату,
старіння націй. Стратегія розкриває європейську
соціальноекономічну концепцію розвитку у ХХІ
столітті. Для адаптації стратегічних завдань Стра
тегії2020 до своєї конкретної ситуації державичле
ни ЄС мають трансформувати спільні цілі ЄС у свої
національні стратегії реформ. З цією метою Страте
гією2020 було визначено сім флагманських ініціа
тив: 1) "Інноваційний Союз" (забезпечення умов і
можливостей фінансування досліджень та інновацій,
що сприятиме економічному зростанню і створенню
нових робочих місць); 2) "Молодь у русі" (посилен
ня результативності освітніх систем та сприяння за
лученню молодих людей до ринку праці); 3) "Циф
ровий порядок денний для Європи" (прискорення
розвитку високошвидкісного інтернету та забезпе
чення можливості кожному брати участь у загаль
ному цифровому просторі); 4) "Ефективні ресурси
Європи" (забезпечення переходу до економіки з
низьким вмістом вуглецю, збільшення використання
джерел відновлюваної енергії, модернізація транс
портного сектора та забезпечення розумного вико
ристання джерел енергії); 5) "Індустріальна політи
ка ери глобалізації" (поліпшення підприємницького
середовища, особливо для середнього та малого
бізнесу, підтримка розвитку потужної і стійкої про
мислової бази для глобалізації); 6) "Порядок денний
нових компетенцій та робочих місць" (модернізація
ринків праці, надання можливості населенню отри
мувати нові знання та навички з подальшим збіль
шенням можливості працевлаштування, поліпшення
співвідношення попиту і пропозиції на ринках праці);
7) "Європейська платформа подолання бідності" (по
ширення соціальної та територіальної взаємодії на
всій території союзу, скорочення масштабів бідності
в країнах ЄС) [6]. У Стратегії2020 зазначено, що у
рамках сьомої флагманської ініціативи необхідно
закласти основу для кооперації, обміну досвідом та
поширення практики отримання результатів у бо
ротьбі з бідністю, а також: здійснювати конкретні дії
на підтримку вразливих груп населення; впроваджу
вати програми підтримки соціальних інновацій для
найбільш незахищених верств населення (шляхом за
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стосування інноваційних технологій у навчанні та
освіті, надання робочих місць для бідних груп насе
лення, а також шляхом розроблення нових правил
для мігрантів, що дозволять їм задіяти весь свій ро
бочий потенціал); вживати заходів для оцінки адек
ватності і стійкості до суспільних змін заходів соц
іального захисту, пенсійних систем тощо.
Таким чином, умовно можна виокремити три ета
пи стратегічного планування сталого розвитку в євро
пейських країнах: перший етап (1992—2002 роки) —
етап осмислення значущості сталого розвитку як пріо
ритетного напряму національного розвитку (період
затвердження "першої хвилі" національних стратегій,
розроблених після Конференції Ріо та до Йоганнес
бурзького саміту); другий етап (2002—2010 роки) —
етап аналізу досвіду реалізації існуючих стратегій та
вироблення рекомендацій та вимог до їх удосконален
ня (період розроблення стратегій країнамикандида
тами на вступ до ЄС та перегляду стратегій після зат
вердження Оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС);
третій етап (2010—2012 роки) — етап визнання гло
бальних викликів (період перегляду стратегій відпові
дно до вимог Стратегії "Європа2020", урахування вис
новків Конференції Ріо+20 та пропозицій щодо роз
роблення глобальних цілей сталого розвитку після
2015 року).
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі діють чинники, що зумовлю
ють зростання ролі стратегічного планування та
прогнозування в умовах глобалізації, зокрема: ви
моги забезпечення сталого розвитку; погіршення
стану навколишнього середовища та зміна клімату;
високі темпи науковотехнічного прогресу; зрос
тання масштабів економік, що потребує координу
ючої дії центру; посилення концентрації капіталу в
умовах конкуренції; необхідність забезпечення
фінансової стабільності (середньострокове прогно
зування); технологічні прориви та інституціональ
на модернізація.
Стратегію сталого розвитку у тій чи іншій формі
розроблено та оновлено з урахуванням вимог часу у
кожній країні ЄС. Цей документ є основою реалізації
державної економічної, соціальної та екологічної
політики на середньо та довгострокову перспекти
ву. На підставі вивчення стратегій розвитку країн ЄС
можна стверджувати, що наразі не існує чітко виз
начених стандартів щодо структури та змісту доку
мента, який формулює бачення розвитку країни.
Існують документи рекомендаційного характеру, у
яких викладено підходи до розроблення стратегій, у
тому числі щодо застосування SMART підходу (на
зва є абревіатурою вимог до формування набору
стратегічних завдань: Specific, Measurable Achi
evable, Realistic, Timebound) [6]. Тобто відповідно
до цього підходу стратегічні завдання сталого роз
витку мають бути конкретними та кількісно орієн
тованими; мають базуватись на показниках сталого
розвитку; бути амбітними, але реальними; бути та
кими, що мають визначене ресурсне забезпечення та
політичну волю для їх виконання; мати чіткий вста
новлений період для досягнення цілей. Безумовно, у
стратегіях сталого розвитку різних країн присутні
спільні риси у підходах до організації їх розроблен
ня, змістовного наповнення та урахування націо
нальної специфіки. Організація стратегічного пла
нування у європейських країнах відбувається із зас
тосуванням таких основних підходів: 1) стратегія
розробляється урядом, фахівцями міністерств і
відомств (управлінськоплановий підхід); 2) для
розроблення стратегії створюються спеціальні ро
бочі групи з науковців та практиків у різних пропор
ціях (відомчонауковий підхід); 3) стратегія розроб
ляється інституцією, яка створена урядом (інститут,
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дослідницький центр, дорадчий орган, рада зі стало
го роз в ит к у т о що ) ( ф ахо во  уп ра вл і нс ь кий
підхі д); 4) стратегія розробляється із залученням
всіх зацікавлених сторін, широких кіл громадськості
(партісіпаторний підхід). Для кожної країни питан
ня співпраці в рамках розроблення стратегії теоре
тиків (науковців) і практиків (урядовців) вирішуєть
ся з урахуванням національної специфіки роботи
урядових та наукових установ та їх взаємодії. Типо
вими кроками процесу стратегічного планування ста
ло г о ро звитку мо жна вважати наступну по 
слідовність дій: 1) аналіз поточного стану розвитку
країни (де ми знаходимось зараз?); 2) визначення
стратегічної мети, узгодження спільного бачення ба
жаного майбутнього стану сталого розвитку країни
за трьома його вимірами (чого ми прагнемо?); 3) виз
начення стратегічних завдань, виконання яких на
дасть можливість досягти мети (як ми досягнемо
мети?); 4) визначення критеріїв досягнення мети
(яким чином ми вимірюватимемо прогрес?).
В Україні відсутня офіційно затверджена Страте
гія сталого розвитку, хоча протягом багатьох років
неодноразово здійснювались спроби її розроблення.
Так, ще у 2009 році Міністерством економіки Украї
ни році було створено Національну Раду зі сталого
розвитку та розроблено проект Концепції сталого
розвитку України. У липні 2012 року Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України ініціюва
ло обговорення підсумкового документу Конференції
Ріо+20 "Майбутнє, якого ми прагнемо" та питань при
єднання України до "Платформи зеленої промисло
вості" Організації Об'єднаних Націй з промислового
розвитку. Також у рекомендаційних документах цьо
го заходу було наголошено на доцільності розроблен
ня сучасної стратегії сталого розвитку України. З ог
ляду на процеси наближення України до Європейсь
кого Союзу у процесі розроблення такої стратегії має
бути враховано європейський досвід впровадження
таких документів. Стратегія має базуватись на поло
женнях Конституції України та пріоритетах соціаль
ноекономічного розвитку держави, врахуванні
міжнародних зобов'язань України та новітніх гло
бальних ініціатив, особливостей взаємодії людини та
довкілля, а також на результатах наукових дослід
жень з питань суспільного розвитку та оцінки сучас
ного стану довкілля.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ
ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВО?
ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті досліджено тенденції розвитку виставково?ярмаркової діяльності в Україні за період 2004—2012 рр.
та розроблено прогноз основних показників на 2012—2015 рр. Серед найбільш важливих тенденцій — консол?
ідація і подальша комерціалізація виставкової діяльності, стійке зростання кількості виставкових заходів та
загальних забудованих площ організаторів виставок, скорочення кількості учасників і відвідувачів у середньо?
му на один захід, міжрегіональна та міжгалузева диверсифікація, поступове зміщення виставкової активності
зі столиці до регіонів, суттєве збільшення частки ярмарків товарів повсякденного попиту і скорочення частки
ярмарків технічних товарів.
In the article exhibition?fair activity progress trends in Ukraine for period 2004—2012 are investigated and the
prognosis of basic indexes on 2012—2015 is developed. Among the most essential tendencies are consolidation and
subsequent commercialization of exhibition activity, proof growth of exhibition measures amount and general built?up
areas of exhibitions organizers, reduction of participants and visitors amount on the average on one measure, cross?
regional and cross?industrial diversification, gradual displacement of exhibition activity from the capital to the regions,
substantial increase of part of everyday demand commodities fairs and reduction of part of technical commodities fairs.
Ключові слова: виставково!ярмаркова діяльність, статистичний аналіз, моделювання та прогнозування,
тенденції розвитку.
Key words: exhibition!fair activity, statistical analysis, modeling and forecasting, progress trends.
На сучасному етапі розвитку, враховуючи посилен
ня інтеграційних процесів у світовому економічному
просторі, виставковоярмаркова діяльність виступає
однією з найбільш динамічних сфер розвитку світової
економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у
зміцненні міжнародних зв'язків, внутрішньої і зовніш
ньої торгівлі, пропаганді передових технологій та но
вих видів продукції. Важливість цієї сфери для еконо
міки України визначено у Концепції розвитку вистав
ковоярмаркової діяльності [1], де наголошується, що
виставковоярмаркова діяльність спрямована на ство
рення сприятливих умов для збільшення обсягів експор
ту конкурентоспроможної продукції та послуг, удос
коналення технологій, залучення інвестицій і кредитів,
забезпечення науковотехнічного і технологічного
оновлення вітчизняного виробництва, зміцнення міжна
родних зв'язків, підвищення міжнародного іміджу дер
жави, розвитку ділового туризму в регіонах України, ак
тивізації інноваційного процесу та виробничої коопе
рації.
Протягом років незалежності в Україні накопиче
но значний досвід організації та проведення різномані
тних виставок і ярмарків. Важко не погодитися з дум
кою, що тематика виставок значною мірою віддзерка
лює поточний стан економіки країни в цілому, тому дос
лідження останніх тенденцій розвитку виставковояр
маркової діяльності є корисним не лише для потенцій
них організаторів і учасників цих заходів, але й для більш
широкого кола читачів — з метою більш глибокого ро
зуміння сутності сучасного етапу економічного розвит
ку країни, особливо у період після фінансової кризи
2008 року.
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні теоретикометодологічні та практичні про
блеми організації виставковоярмаркової діяльності
розглянуто в роботах таких вітчизняних та іноземних
науковців, як Б.П. Колесніков, О.І. Падашуля, В.Г. Пе
телін, Я. Критсотакис, Ф.И. Шарков, Е.Б. Гусєв,
В.А. Прокудін, А.Г. Салащенко, Л.Е. Стровський,
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Г.П. Захаренко, Е.В. Добробабенко, Н.С. Добробабен
ко, Л.Ф. Назаренко, Н.В. Александрова, И.К. Филонен
ко, Е.В. Сорокина [2—8 та ін.]. Проте у наукових пуб
лікаціях приділяється недостатньо уваги поглибленому
статистичному аналізу тенденцій, що складаються у
сфері виставкової діяльності в Україні протягом остан
нього десятиріччя. Це зумовило актуальність і до
цільність подальших досліджень у зазначеному напрямі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є статистичний аналіз тенденцій
розвитку виставковоярмаркової діяльності в Україні за
період 2004—2011 рр. та розробка прогнозів на 2012—
2015 рр. В ході досліджень використані такі загально
наукові методи, як аналіз, синтез, групування та уза
гальнення, а також кореляційнорегресійний аналіз,
економікостатистичне моделювання, прогнозування
динамічних рядів за рівнем середньої арифметичної ве
личини та методом екстраполяції стандартних матема
тичних функцій.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз даних статистичних бюлетенів "Виставкова
діяльність в Україні", підготовлених фахівцями відділу
статистики послуг соціальної сфери та гуманітарного
розвитку департаменту статистики послуг Держкомста
ту України [1], дозволяє стверджувати, що в цілому
сфера виставковоярмаркової діяльності в Україні про
тягом 2004—2011 р. залишалася достатньо стабільною,
проте економічна криза 2008 р. зумовила суттєві зміни
тенденцій розвитку.
Динаміка загальної кількості окремих суб'єктів ви
ставкової діяльності подана на рис. 1. У 2004—2008 рр.
показник мав стабільну тенденцію до зростання (в се
редньому на 3 суб'єкти за рік), але у першому післяк
ризовому 2009 р. зменшився відразу на 21 одиницю —
очевидно, у зв'язку зі зменшенням привабливості й рен
табельності виставкових заходів. Надалі показник ста
білізувався на новому рівні, і середній темп змін за весь
період 2004—2011 рр. склав 1 суб'єкт за 2 роки. На рис.
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1 подане рівняння лінійного тренду, побудованого
на ряді динаміки, що досліджується (тут і далі R2
— коефіцієнт детермінації, що показує частку за
гальної варіації показника, яка пояснюється модел
лю тренду; чим ближче показник до 1, тим краще
модель).
Перевірка за критерієм Стьюдента не підтвер
джує статистичну значущість коефіцієнта залеж
ності показника від часу (0,50), отже, прогноз на
2012—2015 рр. в цьому випадку доцільно будувати
за середньою арифметичною величиною; границі
довірчого інтервалу, у який з імовірністю 95% по
трапить прогнозована величина, визначимо як:
(1),
де — середнє значення досліджуваного по
казника в ретроспективному періоді (у нас 130); t
— значення t критерію Стьюдента для довірчої
імовірності 95% (у нас при кількості ступенів
вільності n  1 = 8 — 1 = 7 значення t= 2,365); n —
кількість спостережень в ряду динаміки, у нас n =
Рис. 1. Кількість окремих суб'єктів виставкової діяльності
8; σy — середньоквадратичне відхилення показни
в Україні в 2004—2015 рр.
та
ка y , у нас σy = 6,14). Тоді
145, тобто кількість окремих суб'єктів виставкової імовірністю 95% очікується в інтервалі від 1002 до 1198
діяльності в Україні в 2012—2015 рр. з імовірністю 95% заходів на рік, в середньому 1100 заходів; при цьому ча
буде знаходитись в інтервалі від 115 до 145 суб'єктів, в стка виставок становитиме близько 45%, ярмарків —
середньому 130 суб'єктів.
близько 55% (відповідно в середньому 495 та 605 заходів
Цікаво, що кількість виставковоярмаркових заходів на рік).
у розрахунку на одного суб'єкта виставкової діяльності
При дослідженні динаміки загальної забудованої
також суттєво змінюється після 2008 р.: у 2004—2008 рр. площі організаторів виставок (рис. 3) спостерігаємо вже
ця кількість становила відповідно 7,78; 8,68; 8,20; 8,37 та знайому тенденцію — швидке зростання показника до
8,15, тобто в середньому 8,23 заходи на одного суб'єкта, 2008 р. включно, далі різке скорочення і значно більш
а у 2009—2011 рр. — 8,75; 8,74 та 8,86, тобто в середньо повільне зростання. Що ж до загальної виставкової
му 8,78 заходи на одного суб'єкта. Це свідчить про те, що площі виставкових центрів, динаміка якої подана на
після кризи на виставковому ринку залишилися опера тому ж рисунку, то її зростання є значно більш рівном
тори, масштаби діяльності яких є відносно більшими.
ірним, тому що демонтаж виставкових центрів, на
Розглянемо динаміку загальної кількості виставко відміну від тимчасових конструкцій, не здійснювався
вих заходів та їх розподіл на виставки і ярмарки (рис. 2). навіть у роки кризи. Прогнози виконані за середньою
У цілому, кількість виставковоярмаркових заходів, арифметичною величиною: з імовірністю 95% загальна
проведених в Україні, протягом 2004—2011 рр. збільшу забудована площа у 2012—2015 рр. становитиме від 745
валася — в середньому на 10 заходів щороку. На рис. 2 до 1955, в середньому 1350 тис. кв. м, площа виставко
добре видно, що темпи приросту до 2008 р. включно були вих центрів — від 169 до 225, в середньому 197 тис. кв. м.
більш значними, а у 2009 р. відбулося скорочення загаль
Розглянемо, як змінювалася протягом 2004—2011
ної кількості заходів. При цьому скоротилася, насам рр. кількість учасників і відвідувачів виставкових заходів.
перед, кількість виставок; що ж до кількості ярмарків, На рис. 4 показана динаміка кількості учасників виста
то вона, навпаки, зросла. Якщо згадати, що виставка — вок і ярмарків в цілому і в середньому на один захід, на
це прилюдна демонстрація досягнень у сфері економі рис 5 — те ж саме для кількості відвідувачів. Можна ба
ки, науки, техніки, культури, мистецтва і інших сферах чити, що характер динаміки на рис. 4 та 5 дуже подібний,
суспільного життя, а ярмарок — це, насамперед, торгі причому середня кількість учасників й відвідувачів про
вля товарами, яка періодично здійс
нюється в певному місці, то очевидною
стає тенденція комерціалізації вітчиз
няної виставковоярмаркової діяль
ності й перехід від просвітницької до
суто меркантильної орієнтації. Цю ж
тенденцію підтверджує й інформація
про джерела фінансування заходів: у
2004—2008 рр. частка заходів, що
фінансувалися за рахунок комерційної
діяльності, становила відповідно 95,9;
97,0; 96,9; 95,5 та 95,5%, в середньому
96,1%, а в 2009—2011 рр. — 97,1; 97,9 та
98,1%, в середньому — 97,7%. Отже, ча
стка фінансування з державного і місце
вих бюджетів, яка і до кризи була вкрай
незначною, зменшилася приблизно на
1,6% і досягла рівня 1,9%.
Прогноз загальної чисельності ви
ставкових заходів на 2012—2015 рр. по
будовано за середньою арифметичною,
оскільки коефіцієнт залежності показ
ника від часу (9,9643) виявився статис
тично незначущим. Отже, кількість ви
ставкових заходів у 2012—2015 рр. з Рис. 2. Кількість виставковоEярмаркових заходів в Україні в 2004—2015 рр.
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так само змушені економити та обмежувати свої
плани щодо придбання товарів на виставках і при
ватні особи.
На рис. 4 та 5 видно, що тренди в обох випад
ках дуже близькі до середніх значень показників,
тому прогнози зновутаки розроблені, виходячи
з середніх арифметичних величин: загальне число
учасників виставкових заходів у 2012—2015 рр.
очікується в інтервалі від 61856 до 83539, в серед
ньому 72698 учасників; загальне число відвідувачів
— в інтервалі від 8123 до 13697 тис. осіб, в серед
ньому 10910 тис. осіб. Середня кількість учасників
та відвідувачів одного заходу не прогнозувалася.
Цікаву проблему являє собою аналіз зміни
співвідношення виставкових заходів, що мають
різний статус. На рис. 6 представлено динаміку
частки міжнародних, національних, міжрегіональ
них та регіональних виставкових заходів у їх за
гальній кількості.
Протягом всього періоду досліджень частки
Рис. 3. Загальна забудована площа організаторів виставок та
міжнародних та національних виставкових заходів
загальна площа виставкових центрів у 2004—2015 рр., тис. кв. м залишалися в цілому стабільними, тоді як частка
міжрегіональних заходів помітно зростала, а ре
гіональних — скорочувалася; тобто в основному
спостерігався перехід регіональних заходів у ста
тус міжрегіональних. У післякризові роки можна
спостерігати також відносне зменшення частки
національних заходів і зростання міжнародних.
Прогнозування часток міжнародних і національ
них заходів виконаємо за допомогою середніх
арифметичних — відповідно в середньому 0,14 та
0,30. Часовий ряд часток міжрегіональних заходів
є чи не єдиним, у якому коефіцієнт залежності
показника від часу виявляється статистично зна
чущим; прогноз на 2012—2015 рр. за лінійним
трендом (на рис. 6: y = 0,3496 + 0,0262*x) відповід
но становить 0,59; 0,61; 0,64 та 0,66. Проте, врахо
вуючи, що частка регіональних заходів вже у 2012
році прямує до 0, слід очікувати частку міжрегіо
нальних заходів на рівні лише 0,56, виходячи з
того, що 0,14 + 0,30 + 0,56 = 1. Остаточний про
гноз розподілу заходів за їх статусом у 2012—2015
рр.: міжнародні — 14%, національні — 30%, міжре
гіональні — 56%, регіональні — 0%.
Рис. 4. Кількість учасників виставкових заходів всього
Аналогічний аналіз, проведений з використан
і на 1 захід у 2004—2015 рр.
ням статистики розподілу виставкових заходів за
тягом останніх років має ще більш виражену тенденцію тематикою, показав, що протягом всього періоду досл
до скорочення, ніж загальна, тобто масштаби вистав іджень: статистично значимо зростала частка універ
кових заходів зменшуються. Це відбувається тому, що сальних заходів (рівняння тренда: y = 0,1271 + 0,0095*x;
в період кризи менша частка підприємств здатна виді прогноз на 2012—2015 рр.: 0,21; 0,22; 0,23 та 0,24); зали
лити кошти, щоб взяти участь у виставці чи відвідати її; шалися стабільними частки багатогалузевих виставок і
ярмарків споживчих товарів (0,33), багатогалузе
вих виставок і ярмарків обладнання і технологій
(0,03); майже статистично значимо зменшувалася
частка галузевих заходів (рівняння тренда: y =
0,5164  0,0098*x; прогноз на 2012—2015 рр.: 0,43;
0,42; 0,41 та 0,40). Очевидно, універсальні заходи
є більш комерційно вигідними, ніж галузеві, оск
ільки дозволяють залучити більш широкий кон
тингент відвідувачів. Тенденції, що спостерігають
ся у цій сфері, є в цілому сприятливими, якщо не
враховувати значного превалювання багатогалу
зевих виставок споживчих товарів над виставка
ми обладнання і технологій (33% проти 3%!) —
таке співвідношення свідчить, зокрема, про недо
статню активність вітчизняних підприємств й
організацій у сфері розробки та впровадження су
часного обладнання й технологій.
На завершення аналізу розглянемо тенденції, що
склалися у виставковоярмарковій активності за ре
гіонами України та за тематичними напрямами.
До першої десятки регіонів, де протягом
2004—2011 рр. було проведено найбільше вис
Рис. 5. Кількість відвідувачів виставкових заходів всього
тавкових заходів, увійшли: м. Київ (3128 заходів
і на 1 захід у 2004—2015 рр.
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за 8 років), області: Одеська (944 заходи), Дніпро
петровська (484 заходи), Запорізька (444 заходи), 0,8
Автономна Республіка Крим (383 заходи), області: 0,7
Донецька (367 заходів), Житомирська (322 заходи),
y = 0,0262x + 0,3496
Херсонська (311 заходів), Харківська (293 заходи) 0,6
2
R = 0,8536
та Полтавська (205 заходів).
0,5
y = -0,0023x + 0,3139
Найбільші темпи зростання кількості виставко
2
воярмаркових заходів протягом періоду дослід 0,4
R = 0,0143
жень спостерігалися у Дніпропетровській та Жито
мирській областях (в середньому приріст склав 0,3
y = -0,0037x + 0,1554
відповідно 5,52 та 4,74 заходи за рік, причому заз 0,2
2
R = 0,3031
начені коефіцієнти статистично значущі). Більш
помірні темпи приросту кількості заходів зі статис 0,1
тично незначущими коефіцієнтами залежності
0
кількості заходів від часу спостерігалися у Авто
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
номній Республіці Крим (1,37 заходи за рік), м. Києві -0,1
y = -0,0214x + 0,1864
(1,33 заходи за рік) та Полтавській області (0,70 за
-0,2
2
R = 0,5448
ходи за рік). Помітно скорочувалася кількість вис
тавковоярмаркових заходів у Запорізькій та Хар
Міжнародні
Національні
Міжрегіональні
ківський областях (відповідно на 3,64 та 2,58 захо
Регіональні
Лінійний тренд 1
Лінійний тренд 3
Лінійний тренд 2
Лінійний тренд 4
ди за рік), повільно скорочувалася — у Одеській,
Донецькій та Херсонській областях (відповідно на
1,55, 0,96 та 0,73 заходи за рік). У Запорізький та Рис. 6. Частка виставкових заходів різного статусу у їх загальній
кількості у 2004—2015 рр.
Херсонський областях драматичне скорочення
кількості виставковоярмаркових заходів зареєст
роване саме у 2011 р. (з 58 до 19 та з 45 до 24), тоді як, ня виставковоярмаркової активності (рис. 8), причому
наприклад, у Житомирський області у 2010 р. було про за деякими напрямами (будівництво, охорона здоров'я,
ведено 32 заходи, а у 2011 р. — 72 (зростання у 2,25 рази). транспорт) у 2009—2011 рр. падіння вдалося зупинити,
У загальній кількості проведених в Україні вистав а за іншими (спорт, туризм) кількість заходів продов
ковоярмаркових заходів зростали частки таких регі жувала скорочуватися.
онів, як Дніпропетровська та Житомирська області, ско
У окрему групу слід виділити такий напрям, як яр
рочувалися — Запорізької, Харківської, Одеської об марки технічних товарів та товарів повсякденного по
ластей та м. Києва; що ж до часток Автономної Респуб питу (код А1). Кількість заходів за цим напрямом ско
ліки Крим, Донецької, Херсонської та Полтавської об рочувалася протягом всього періоду спостережень — і
ластей, то вони залишалися практично стабільними.
до кризи, і після в середньому на 9,35 заходи щороку, з
До десятки найбільш популярних напрямів вистав 132 заходів у 2004 р. до 26 заходів у 2011 р. Оскільки
ковоярмаркових заходів у 2004—2011 рр. увійшли:
кількість ярмарків товарів повсякденного попиту у цей
— ярмарки товарів повсякденного попиту (код А3, же період зростала, то можна зробити висновок, що
3086 заходів за 8 років);
скорочення стосувалося, насамперед, технічної складо
— текстиль, одяг, взуття; товари із шкіри; коштов вої. Це ще одне вагоме підтвердження зниження актив
ності; біжутерія і відповідне обладнання (код БЗ, 920 ності вітчизняних підприємств й організацій у сфері роз
заходів)
робки та впровадження сучасного обладнання й техно
— будівництво, реконструкція, оздоблення та ма логій, про що вже йшлося вище. Подібну динаміку де
теріали і відповідне обладнання (код Б4, 648 заходів);
монструє й кількість виставковоярмаркових заходів за
— сільське, лісове та паркове господарство, виног напрямом "харчова промисловість" (код — Б2, рис. 9).
радарство, садівництво і відповідне обладнання (код Б1,
У загальній кількості виставковоярмаркових за
628 заходів);
ходів зростали частки таких напрямів, як текстиль, одяг
— ярмарки технічних товарів та товарів повсякден та взуття, сільське господарство та товари повсякден
ного попиту (код А1, 371 захід);
ного попиту. Спостерігалося скорочення часток таких
— харчова промисловість; напої і тютюн; готелі, ре напрямів, як ярмарки технічних товарів та товарів по
сторани, гастрономія, підприємства громадського хар всякденного попиту, а також харчова промисловість.
чування і відповідне обладнання (код Б2, 366 заходів); Практично стабільними залишалися частки напрямів:
— охорона здоров'я, гігієна; охорона праці, дозвіл спорт; охорона здоров'я; меблі; будівництво; транспорт.
ля, безпека і відповідне обладнання (код Б6, 362 заходи);
— меблі, оснащення житла, хатнє господарство,
ВИСНОВКИ
предмети побуту і відповідне обладнання (код Б5, 274
Проведені дослідження тенденцій розвитку вистав
заходи);
ковоярмаркової діяльності в Україні протягом 2004—
— спорт, туризм, дозвілля, розваги, ігри та відпові 2011 рр. дозволяють зробити такі висновки. Кількість
дне обладнання (код Б9, 243 заходи);
окремих суб'єктів виставкової діяльності в країні по
— транспорт і відповідне обладнання (код Б7, 213 вільно зменшується, причому на ринку залишаються
заходів).
відносно більш крупні оператори, отже, відбувається
Якщо розглянути кількість виставковоярмаркових процес консолідації. Загальна кількість виставковояр
заходів за зазначеними напрямами в динаміці, то мож маркових заходів, проведених в Україні, збільшується
на відзначити такі тенденції. Ярмарки товарів повсяк в середньому на 10 заходів щороку; при цьому змен
денного попиту (АЗ), текстилю, одягу, взуття тощо (код шується частка просвітницьких заходів — виставок і
Б3), сільського, лісового та паркового господарства (код зростає частка комерційних заходів — ярмарків. Част
Б1), а також меблів (код Б5) фактично не зазнали руйн ка заходів, що фінансуються з державного та місцевих
івного впливу кризи 2008 р. Відповідні тенденції можна бюджетів, протягом 2009—2011 рр. скоротилася на 1,6%
спостерігати на рис. 7; можна бачити, що кількість за і зараз становить близько 1,9%, тобто основним джере
ходів після кризи за більшістю зазначених напрямів лом фінансування заходів є комерційна діяльність. По
ступово зростає загальна забудована площа організа
навіть зростає.
Що ж до таких напрямів, як будівництво (код Б4), торів виставок та загальна площа виставкових центрів;
охорона здоров'я (код Б6), спорт (код Б9) й транспорт темпи приросту цих показників могли бути ще більши
(код Б7), то тут криза зумовила дуже відчутне знижен ми, але на них негативно вплинули наслідки економіч
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Рис. 7. Кількість виставковоEярмаркових заходів в Україні в
2004—2015 рр. за напрямами: товари повсякденного попиту;
текстиль, одяг, взуття; сільське господарство; меблі
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ної кризи 2008 р. Криза спричинила помітне ско
рочення як загальної, так і середньої кількості
учасників і відвідувачів виставок, насамперед, в
зв'язку з відсутністю коштів на участь у заходах.
Спостерігалися тенденції зростання частки
виставкових заходів, що мають статус міжрегіо
нальних, за рахунок скорочення частки регіональ
них, та зростання частки універсальних виставок
за рахунок скорочення частки галузевих. Причи
ни обох тенденцій полягають у тому, що міжрегі
ональна та міжгалузева диверсифікація дозволяє
об'єднати ресурси кількох організаторів виставок
і залучити більш широкий контингент відвідувачів,
а отже, підвищити ефективність виставкової
діяльності. Потрібно відзначити значне превалю
вання виставок споживчих товарів над виставка
ми обладнання і технологій, що свідчить про не
достатню активність вітчизняних підприємств й
організацій у сфері розробки та впровадження су
часного обладнання й технологій.
Регіоном з найбільш активною виставковою
діяльністю залишається Київ, проте його частка по
ступово зменшується. Стрімкий розвиток виставко
вої активності спостерігався у Дніпропетровській та
Житомирській областях, помітне скорочення — у
Запорізькій та Харківський областях. Найпопуляр
нішими напрямами виставкової діяльності є ярмар
ки товарів повсякденного попиту, текстилю, одягу
та взуття; що ж до ярмарків технічних товарів, то їх
кількість суттєво скоротилася.
Виявлені тенденції розвитку виставковояр
маркової діяльності об'єктивно віддзеркалюють
переорієнтацію економіки України з виробницт
ва інноваційних товарів промислового призначен
ня на виробництво й імпорт споживчих товарів.
Ці тенденції навряд чи можуть вважатися пози
тивними й потребують дієвих коригувальних за
ходів на найвищому рівні державного управління
економікою країни.

y = -1,3929x + 32,893
2
R = 0,2048
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У
ПОШИРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ПОСЛУГАМИ
Проведено аналіз міжнародної торгівлі послугами. Показано, що міжнародна торгівля інформацій?
ними послугами має велике значення для економіки країни. Подано статистичний аналіз показників роз?
витку міжнародної торгівлі інформаційними послугами.
The analysis of international trade in services is conducted. It is shown that international trade of information
services has great importance to the economy. Statistical analysis of international trade of information services
is filed.
ВСТУП
За словами Дж. Сакса, економічний успіх будьякої
країни залежить від зовнішньої торгівлі.
З одного боку, міжнародна торгівля являє собою сфе
ру економічної діяльності окремих країн світу, яка стиму
лює розвиток національного виробництва і спрямована на
отримання прибутку від продажу товарів і послуг на
зовнішніх ринках і за рахунок митних зборів від імпорту. А
з іншого боку, міжнародна торгівля — це об'єктивний про
цес обміну товарами і послугами, який виникає в результаті
спеціалізації країн на виробництві тих чи інших матеріаль
них благ і основою якого є економічні процеси окремих
суб'єктів господарської діяльності або країн [9].
Показова теорія "життєвого циклу" Майкла Портера,
де проілюстровано, що спочатку товар виробляється у роз
винутій країні, яка експортує цей товар. У той же час його
виробництво освоюється в країні, що розвивається. Потім
цей товар починає вироблятися в країні, що розвивається,
яка експортує вже цей товар у розвинуту країну [1].
У статті [3] розглядається поняття міжнародної
торгівлі, сказано, що міжнародна торгівля та світова торгі
вля мають відмінності. Світова торгівля представлена як
сукупність потоків зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Коли
мова йде про декілька країн світу, потрібно вживати термін
"міжнародна торгівля".
Тематику міжнародної торгівлі досліджували такі вчені,
як Базелер У., Барсуков Е., Гольцберг А., Кирєєв А., Кири
ченко А., Королєв І., Крачило М., Оніщенко В., Осика С.,
Петрашко Л., Рут Ф., Савел'єв Є., Сіденко В., Стонер Д., Тєор
Т., Федотов Л., Фомічев В. та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є виявлення різних сторін розвитку
міжнародної торгівлі як на міжнародному рівні, так і в Ук
раїні. Необхідним є визначення факторів, що впливають на
стабільне зростання міжнародної торгівлі. Також доціль
ним є дослідження міжнародної торгівлі послугами, дослі
дження міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних
послуг.
РЕЗУЛЬТАТИ
За післявоєнний період експорт товарів у американсь
кому еквіваленті у поточних цінах збільшився з 25 млрд до
ларів у 1939 році до приблизно 2,5 трлн доларів у 1987 році
[3]. Нині світова торгівля перевищила показник минулого
століття більш ніж в 330 разів [6]
До стабільного зростання міжнародної торгівлі спри
чинили такі фактори, як:
1) поглиблення міжнародного поділу праці й інтерна
ціоналізація виробництва;
2) НТР, яка сприяла оновленню основного капіталу,
створенню нових галузей економіки, що водночас приско
рило реконструкцію старих;
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3) випереджаюче зростання частки послуг;
4) активна діяльність транснаціональних корпорацій на
світовому ринку;
5) регулювання міжнародної торгівлі в межах СОТ;
6. розвиток економічної і передусім торговельної інтег
рації;
7) здобуття політичної незалежності колишніми коло
ніальними країнами і їх наступний розвиток та виокремлен
ня серед них "нових індустріальних країн".
8) трансформаційні процеси у постсоціалістичних краї
нах [3].
На сьогодні обсяги торгівлі товарами значно перевищу
ють обсяги торгівлі послугами, але загальна тенденція по
лягає в тому, що темпи зростання обсягу послуг значно пе
реважають темпи зростання обсягу товарів. Крім цього тре
ба сказати, що міжнародна торгівля окремими видами по
слуг, зокрема туристичними, за обсягами вже протягом де
кількох років перевищує такі сектори, як нафтопереробку
та автомобілебудування [2]. В сучасній економіці доміну
ють такі тенденції розвитку світового господарства у галузі
торгівлі послугами, як інтернаціоналізація, глобалізація,
транснаціоналізація [10]. Це проявляється у виході торгівлі
послугами за рамки окремої країни, у появі нових торго
вельних компаній в масштабі глобального світу. Таким чи
ном, формуються транснаціональні корпорації, що спеціа
лізуються саме на виробництві та реалізації послуг, що або
супроводжують товарну торгівлю (наладка, технічне обслу
говування обладнання, транспортування і т. ін.), або ж існу
ють окремо, задовольняючи потреби як виробничого, так і
невиробничого секторів (комп'ютерні послуги, туризм, стра
хування і т. ін.) [5]. Під впливом глобальних процесів спос
терігається прискорення науковотехнічного прогресу, роз
ширюється обмін новими, зокрема фінансовими видами по
слуг. Це, в свою чергу, впливає на зміни у розвитку світово
го господарства [5].
За обсягами надання послуг як найважливіші слід
відзначити транспортні, туристичні та інші комерційні по
слуги.
Середньорічні темпи приросту транспортних переве
зень останні десять років зросли майже в 9 разів [7]. Транс
портні послуги зростають завдяки науковотехнічному про
гресу у сфері послуг, подальшому розвитку міжнародної
інтеграції та розвитку туризму. Транспортні послуги зрос
тають щорічно на 15 % [8]. Світова транспортна система є
нерівномірною відносно регіонів, має тривалі терміни окуп
ності, велику капіталоємність, залежність від інших видів
послуг. Перше місце займають перевезення між Європою
та Азією. Головне місце серед видів перевезень посідають
морські перевезення (80 % щорічного вантажообігу у світі),
які кожного року зростають [8].
На світовому ринку транспортних перевезень основну
роль відіграють такі країни, як США, європейські країни,
країни АзіатськоТихоокеанського регіону.
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Ексцес

Асиметрія

Ст. відхилення

4.Недостатній рівень комп' þòåð³çàö³¿

Максимум

3.Відсутність дешевого доступу

Мінімум

2.Недорозвиненість закон. бази

1.Недост. відкритість і прозорість

Середнє

За темпами зростання туристична га Таблиця 1. Статистичні показники оцінок явищ, що заважають поширенню
лузь випереджає зростання валового внут
торгівлі інформаційними послугами
рішнього продукту. Туристичні послуги
демонструють стійке 10%е зростання [8].
Сектор туризму зростає завдяки підвищен
ню рівня життя населення, розвитку сфе
ри комунікаційних послуг, збільшенню
можливостей Інтернетторгівлі, зростан
ню чисельності населення, збільшенню
вільного часу населення. За останні 50
років кількість туристичних подорожей 1. Недостатня відкритість і
2,9341
1
4
0,7772
0,4303
0,0826
збільшилась майже у 30 разів. У майбут прозорість бізнесу через
ньому навіть в умовах виникаючих час від міжнародні інформаційні системи
часу криз очікується подальше зростання
у туристичній галузі [8]. За прогнозами, до 2. Недорозвиненість законодавчої
3,1078
1
4
0,7917
0,7108
0,2457
2020 року кількість туристів буде нарахо бази
3.Відсутність
дешевого
доступу
в
вувати близько півтора міл'ярдів [11]. Краї
2,9102
1
4
0,8769
0,2575
0,8520
ни, що постачають туристів, — це США, міжнародних інформаційних
Німеччина, Велика Британія, Канада, Шве мережах
ція, Японія. Країнами, що приймають ту 4.Недостатній рівень
3,2952
1
4
0,8035
0,9413
0,2319
ристів, є Франція, Італія, Португалія, Іспа комп’ютеризації
нія, Швейцарія, Мексика, Австралія. У ве
9) послуги, пов'язані з туризмом;
ликій кількості країн туризм займає одну з головніших по
10) послуги з організації відпочинку, культурних та
зицій в економіці. Результатом розвитку туристичної галузі
став розвиток транспортної сфери. Поширюються інвес спортивних заходів;
11) транспортні послуги;
тиції в готельний бізнес, в саму туристичну сферу. Будується
12) інші послуги, не зазначені вище [8].
туристична інфраструктура, а саме: аеропорти, морські пор
Більш детально роздивимось торгівлю інформаційними
ти, музеї, історичні пам'ятки та ін. Електронна торгівля та
комунікаційні технології сприяють диверсифікації турис послугами. Було проведено анкетування серед випускників
тичної галузі, збільшенню її масштабів, включенню нових вузів економічних спеціальностей міста Дніпропетровська.
Питання було поставлено наступним чином: оцініть,
країн та регіонів у списки відвідувань туристів.
Інші комерційні послуги включають інжинірингові, бу будь ласка, якою мірою наступні явища заважають поши
дівельні, комунікаційні, фінансові, страхові, комп'ютерні та ренню міжнародної торгівлі інформаційними послугами:
1) недостатня відкритість і прозорість бізнесу через
інформаційні послуги, рекреаційні, культурні, роялті та
ліцензійні виплати, інші ділові послуги. У свою чергу, інші міжнародні інформаційні системи;
2) недорозвиненість законодавчої бази в цій сфері;
ділові послуги включають послуги оренди нерухомості, по
3) відсутність дешевого доступу в міжнародних інфор
слуги, пов'язані з підприємницькою діяльністю, професійні
послуги, а саме: медичні, юридичні, інженерні, бухгалтерські маційних мережах;
4) недостатній рівень комп'ютеризації;
тощо. Більшу частку у сучасному світі займають інші ділові
послуги, серед яких виділяються професійні послуги.
ANOVA Фрідмана χ2 = 30,03994 p < ,00000
Друге місце займає підгрупа роялті та ліцензійні платежі,
що роблять вагомий внесок у торгівлю правами інтелек 4,2
туальної власності. Третю позицію займають фінансові
послуги, що включають послуги фінансових посеред 4,0
ників, банківські послуги. На наступній сходинці — стра
хові послуги, далі — будівельні й інжинірингові послу 3,8
ги, на останньому місці — персональні, рекреаційні,
культурні послуги. Інші комерційні послуги кожен рік 3,6
зростають приблизно на 10 %. Інші комерційні послуги,
найбільшу долю яких складають фінансові послуги, ста 3,4
новили більше половини (51 %) всього обсягу експорту,
тоді як транспортні та туристичні послуги відповідно — 3,2
25 та 23 % [8].
Саме послуги у розвинутих країнах викликають дов 3,0
гострокове економічне зростання. Висока продук
тивність праці в секторі послуг призводить до більших 2,8
темпів зростання ВВП, ніж ті, що здатна забезпечити
промисловість. У цих країнах частка сфери послуг у ВВП 2,6
зросла з 55 % у 1970 році до 70 % на початку нинішнього
тисячоліття [8].
Великий вплив на становлення та розвиток галузі 2,4
послуг чинить науковотехнічний прогрес. З'явились
нові галузі послуг — електронна та мобільна торгівля, 2,2
що розвиваються в мережі Інтернет. Ці досягнення вик
ликали поліпшення структури та зміну динаміки експор 2,0
ту країни, конкурентоспроможність фірм, галузей і про
1,8
дуктивність праці.
Більш повною класифікацією міжнародного ринку
послуг є розроблений у ході Уругвайського раунду ба
гатосторонніх переговорів СОТ Класифікатор послуг,
що містить 152 види послуг, які поділяються на 12
розділів:
1) комерційні (ділові) послуги;
2) послуги зв'язку;
3) послуги з будівництва та суміжні інженерні по
слуги;
4) послуги дистриб'ютерів (пов'язані з розподілом);
5) послуги у сфері освіти;
6) послуги з охорони довкілля;
7) фінансові послуги;
Рис. 1. Порівняння оцінок явищ, що заважають поширенню
8) послуги у сфері охорони здоров'я та в соціальній
міжнародній торгівлі інформаційними послугами
сфері;
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5) компактдиски.
Варіанти відповідей на всі запитання на
ступні:
— часто використовуються;
— помірно використовуються;
— рідко використовуються;
— практично не використовуються;
Результати статистичної обробки пунк
ту анкети 2, наведено в наступній таблиці
0,0470
-1,7285 (табл. 2) та діаграмі (рис. 2).
Із рисунку та таблиці видно, що респон
-0,0883 -1,4797
денти вважають, що найчастіше міжнародні
-0,3122 -1,6455
інформаційні системи використовуються для
0,1349
-0,5016 резервування готельних номерів, а найрідше
-0,2800 -1,2893 — для купівлі побутової техніки. Проведене
порівняння оцінок за допомогою дисперсій
ного аналізу за Фрідменом показало, що відмінності в оцін
ках респондентів є статистично достовірними. Значення
критерію χ2 та рівень значимості наведено на рис. 2.

2,9760
3,0479
3,1566
2,3234
2,7844

4
4
4
4
4

0,8846
0,8126
0,8805
0,8935
1,0983

— варіанти відповідей на всі запитання наступні:
— зовсім не заважають;
— майже не заважають;
— відчутно заважають;
— дуже заважають.
Оцінку відповідей на запитання анкети було проведено
за допомогою програми Статистика 6.0.
Результати статистичної обробки пункту анкет, в яко
му проводиться оцінка міри, в якій означені явища заважа
ють поширенню міжнародної торгівлі інформаційними по
слугами, наведено в наступній таблиці (табл. 1) та діаграмі
(рис. 1).
Із діаграми та таблиці видно, що респонденти вважа
ють, що найбільшою мірою заважає поширенню міжнарод
ної торгівлі інформаційними послугами недостатній рівень
комп'ютеризації, найменше — відсутність дешевого досту
пу в міжнародних інформаційних мережах. Проведене по
рівняння оцінок за допомогою дисперсійного аналізу за
Фрідменом показало, що відмінності в оцінках респондентів
є статистично достовірними. Значення критерію χ2 та рівень
значимості наведено на рис. 1.
Для оцінки ступеню використання міжнародних інфор
маційних систем для отримання послуг та купівлі товару
експертам треба було відповісти на наступне запитання: як
Ви вважаєте, якою мірою міжнародні інформаційні мережі
використовуються для отримання наступних послуг та
купівлі товарів:
1) авіаквитки;
2) комп'ютери і частини до них;
3) резервування готельних номерів;
4) побутова техніка;

4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2

Ексцес

Ст.відхилення

1.Авіаквитки
2.Комп'ютери
3.Резервування готельних номерів
4.Побутова техніка
5.Компакт-диски

Асиметрія

Максимум

2
2
2
1
1

Середнє

Мінімум

Таблиця 2. Статистичні показники оцінок ступеня використання
міжнародних інформаційних систем для отримання послуг та купівлі
товару

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто міжнародну торгівлю як сферу еко
номічної діяльності окремих країн світу та як об'єктивний
процес обміну товарами і послугами. Представлено факто
ри зростання міжнародної торгівлі. Показано, що зростан
ня торгівлі послугами має більш позитивну тенденцію, ніж
зростання торгівлі товарами. Доведено, що на сьогодні про
являються такі тенденції розвитку світового господарства
у галузі торгівлі послугами, як інтернаціоналізація, глобал
ізація, транснаціоналізація. Показано, що торгівля інфор
маційними послугами має велику значимість для розвитку
економіки країни.
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ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
МЕНЕДЖЕРА, І ЇХНЄ ПОДОЛАННЯ

У роботі наведено основні фактори, що обмежують діяльність менеджера, розглянуто шляхи й напря?
ми їхнього подолання.
In work the major factors limiting activity of the manager are indicated, ways and directions for their
overcoming are considered.

Ключові слова: фактор, діяльність менеджера, обмежники, організаційна культура.
Key words: the factor, activity of the manager, terminators, organizational culture.

ВСТУП
Діяльність менеджера спрямована на досягнен
ня цілей, поставлених підприємством. Пріоритетна
мета визначає й відповідний тип менеджменту: стра
тегічний, маркетинговий, адміністративний, вироб
ничий, невиробничий, операційний, фінансовий, бан
ківський, страховий, податковий, інвестиційний, кад
ровий. Перед ним стоїть завдання об'єднати персо
нал у єдине ціле й визначити напрям діяльності, ско
ординувати роботу функціональних підрозділів і
безпосередніх виконавців. При цьому менеджер ви
конує декілька ролей (табл. 1).
Менеджер у своїй практиці зустрічається із
різними факторами, які обмежують його діяльність,
— їх подолання для нього суттєві.
Розгляд наслідків прояву різних факторів для
функціонування підприємств наведено в багатьох на
укових працях. Наприклад, основні фактори зовні
шнього середовища (зовнішні фактори) стосовно
підприємства наведено в роботах [2; 3], роботах Апа
тової Н.В. [4], Зінов'єва І.Ф. [5], Карпенко Т.В. [6].
Вплив факторів внутрішнього середовища стосовно
підприємства (внутрішніх факторів) розглядалося в

www.economy.in.ua

роботах Власенко Т.А. [7], Брустінова Д.В. та ін. [8;
9], Калініченко Т.І. [10]. Наведено приклади дій ме
неджера що до по до лання впливу шкі дливих
внутрішніх факторів для функціонування підприєм
ства [3] і надано деякі приклади стратегії підприєм
ства за рішеннями і попередженням виникаючих при
цьому проблем. Однак у літературі недостатньо
ві доб ражено вплив рі зно манітних факторів на
діяльність менеджера.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — систематизація факторів, що об
межують діяльність менеджера, і шляхів їхнього по
долання.
РЕЗУЛЬТАТИ
Для досягнення мети вводиться поняття факто
ра для економічних процесів. Фактор — події, ситу
ації, які приводять до зміни умов, ефективності й ме
ханізмів господарювання. Фактори характеризують
ся стосовно середовища їхнього прояву (зовнішні й
внутрішні), за механізмами їхніх виникнень (соц
іальні — деструкція суспільства, суспільні відноси
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ни, демо г рафі чні про цеси,
Таблиця 1. Зміст ключових ролей менеджера за [1, c. 26]
партійні й суспільні рухи; еко
Роль формуючого
Роль по прийняттю рішень
Інформаційна роль
номічні — економічні злочини,
відношення
зайнятість населення, безробі 1. Визначає напрям руху
1. Збирає інформацію про
1. Мотивує персонал на
ття, трудові ресурси; соціаль підприємства.
внутрішнє й зовнішнє
досягнення цілей.
нополітичні — війни, рево 2. Вирішує питання розподілу
середовище підприємства.
2. Координує зусилля
2. Поширює інформацію у
персоналу.
люції, страйку, протести, теро ресурсів.
вигляді фактів і нормативних
3. Виступає як
ризм), за інтенсивністю й мас 3. Здійснює поточні коригування.
установок.
представник свого
штабу їхнього прояву (кризові, 4. Повинен не тільки вміти вибрати
3. Роз'ясняє політику й основні
підприємства.
глобальні, національні, регіо найкращий варіант, але й зважитися
те, щоб ризикнути повести
цілі підприємства.
нальні , локаль ні ), за часо м на
колектив у певному напряму.
їхньої дії (постійно діючі, фак
ториризики, прогнозо
вані, не прогнозовані), за
Таблиця 2. Фактори зовнішнього середовища,
видами ситуацій (нещас
що лімітують діяльність керівника господарського
тя, кризи, екологічні си
формування
туації, надзвичайні ситу
ації й ін.).
Приклади зовнішніх факторів
Наслідки для підприємства
Нові умови господа 1. Непослідовність і безсистемність економічних реформ
Ризики господарських рішень
рю вання характеризу 2. Деструктивний характер державної податкової політики
Нестійкість фінансових можливостей
ються зростаючим впли 3. Тінізація економіки, корумпованість органів влади
Необхідність участі в неформальних діях
вом зовнішніх факторів, 4. Відсутність дійових заходів підтримки виробників з боку Зниження можливостей стабілізації
які безпосередньо визна держави
Додаткові витрати в структурі собівартості
чають напрям змін усере 5. Ціноутворення на матеріально-технічні ресурси
продукції
дині підприємства, вно
Зниження конкурентоспроможності
сять корективи в діяль 6. Вплив монополістів
підприємства
ність менеджера (табл.
7. Низька інвестиційна привабливість
Невисокий імідж підприємства
2).
Керівникові підприє
мства складно впливати на су
Таблиця 3. Носії зовнішніх факторів
купність зовнішніх факторів. Уп
Суб'єкти зовнішнього
Механізми їхнього
равлінські рішення стосовно зов
Механізми впливу на них менеджера
середовища
впливу на менеджера
нішніх факторів повинні відпові
Кримінальна
Знання
законодавчо-нормативних актів
дати домінуючій стратегії під
1. Правоохоронні органи
відповідальність
дозволяє приймати вірні рішення
приємства (реактивної або актив
2. Держава й державні
Законодавчі органи;
Легальні й нелегальні способи відходу від
ної) [3, c. 193], сприяти розвитку
службовці
контролюючі органи;
оподатковування; канали реалізації
системи антикризового керування
адміністративна
продукції
(комплексне керування підприєм
відповідальність
ство м на о снові планування,
3. Засновники
Установчі документи;
Реалізація цілей засновників.
організації, мотивації й контролю
контракт
ліквідації й попередження кризи)
4. Власники
Умови договорів;
Реалізація цілей власників
[3, c. 140], відображати мети стра
поводження на ринку
тегії стійкого інноваційного роз
витку (1 — еконо мічний
рі ст в умо вах ро звитку
Таблиця 4. Фактори внутрішнього середовища
інформаційних технологій,
Фактори внутрішнього середовища господарювання
Наслідки для підприємства
комп'ютерних мереж, інте
лектуаль но ї праці ; 2 — 1. Стан ресурсного потенціалу господарського формування Визначають стратегію й тактику розвитку
Особливості господарської культури
ство рення і нно ваці йно ї 2. Специфіка системи ведення виробництва
Варіанти розвитку - еволюція або інновації
інфраструктури з матері 3. "Спадковість" господарського формування (результати
альнотехнічною, ресурс діяльності минулих років)
Мети власника визначають систему
ною й загальносистемною 4. Форма власності господарського формування
менеджменту
функціями; 3 — забезпе 5. Рівень платоспроможності підприємства
Можливості реалізації інновацій
чення стійкості інновацій 6. Мотивація
Відсутність узгодження цілей підприємства й
но г о ро звитку на б азі
цілей персоналу
інституці ональ них, при 7. Адаптація до нових умов господарювання
Можливості трансформаційних нововведень
ро дних і техно ло г і чних 8. Система організації праці й виробничих відносин
Можливості вдосконалювання управлінської
стратегій; 4 — забезпечен
культури
ня якісного утворення й
створення умов для розвитку національної науки) [4, чальники, інформатори, працівники сервісних служб,
c. 263]. В активі управлінських рішень є методи кор кадри й ін. (табл. 3)).
поративного захисту від негативних зовнішніх фак
Їхня дія проявляється подвійно: як механізми
торів: суспільні професійні організації (асоціації, со впливу на менеджера, так і адекватний вплив менед
юзи, комітети й ін.), звернення до арбітражного суду, жера на них.
депутатські запити.
Успішність протидії негативним факторам зов
Основна частина характеристики зовнішнього се нішнього середовища і їхнім носіям значною мірою
редовища підприємства в галузі економічних про визначається формуванням і реалізацією економіч
блем (ліва частина табл. 2) є умовою мотивації під ного кадрового потенціалу [5; 6; 7] як необхідного
час прийняття управлінських рішень (права частина джерела формування ключових компетенцій менед
табл. 2).
жера в рамках ресурсної концепції керування кон
Носіями зовнішніх факторів для менеджера вис курентними перевагами, а також рівнем організа
тупають суб'єкти (чиновники, державні службовці, ційної культури підприємства.
засновники, власники й керівники інших господарсь
"Організаційна культура розуміється як су
ких структур, партнери, конкуренти, клієнти, поста купність певних традицій, цінностей, норм повод
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Таблиця 5. Формування організаційної культури
за [9]

ження й характерних відносин у колективі, які офі
ційно й неофіційно декларуються, розділяються й ре
алізуються всіма співробітниками підприємства, до
водячи свою ефективність у процесі адаптації до по
треб внутрішнього розвитку підприємства й вимог
зовнішнього середовища" [8], тобто вона відображає
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів (табл. 4) на ме
ханізми господарювання.
Негативні внутрішні фактори проявляються че
рез застарілі елементи менеджменту: структури,
процедури, стилі керівництва, а також звички пер
соналу. У зв'язку із цим менеджерові варто зверта
ти увагу на п'ять основних складових (типів) органі
заційних змін: стратегій, структур, персоналу, тех
нологій і продуктів [9, 10].
Роль цих факторів у діяльності менеджера розк
ривається через відповідні критерії й зміни показ
ників функціонування підприємства. Особливе місце
серед них займають так звані обмежники, що галь
мують процеси керування. До них, зокрема, нале
жать низька культура менеджера (організаційна, уп
равлінська), недостатній професіоналізм персоналу,
неефективна кадрова політика підприємства.
Протидією негативним внутрішнім факторам є
формування ефективної організаційної культури
(табл. 5).
Менеджер не тільки управляє змінами в системі
підприємства, але й застосовує відповідні принципи
й методи впливу на людей як носіїв організаційної
культури. Для досягнення цих цілей потрібно перей
ти від механізмів керування людьми до керування
соціальноекономічними процесами.
ВИСНОВКИ
1. Діяльність менеджера обмежують зовнішні
фактори, які мотивують багатоплановість рішень по
виконанню менеджером своїх функцій і набір вимог
до його компетенцій. Носіями зовнішніх факторів ви
ступають суб'єкти (чиновники, державні службовці,
засновники, власники й керівники інших господарсь
ких структур, партнери, конкуренти, клієнти, поста
чальники, інформатори, працівники сервісних служб,
кадри й ін.).
2. Негативні внутрішні фактори проявляються че
рез застарілі елементи менеджменту: структури,
процедури, стилі керівництва, а також звички пер
соналу. Негативними факторами є обмеження, що
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гальмують процеси керування й
господарювання, наприклад, ни
зька культура менеджера (орган
ізаційна, управлінська), недо
статній професіоналізм персона
лу, неефективна кадрова політи
ка підприємства. У зв'язку із цим
менеджерові необхідні рішення
по п'ятьом основним складовим
(типам) о рг ані заці йних змі н:
стратегій, структур, персоналу,
технологій і продуктів.
3. Успішність протидії нега
тивним факторам зовнішнього й
внутрішнього середовищ значною
мірою визначається формуванням
і реалізацією економічного кад
ро во г о по тенці алу, а тако ж
рівнем організаційної культури
підприємства. Для подолання не
гативних факторів потрібно пе
рейти від механізмів керування
людьми до керування соціально
економічними процесами.
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CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Обгрунтовані сучасні теоретико?практичні передумови соціо?еколого?економічного розвитку водо?
господарського менеджменту в Україні. Напрацьовані наукові підходи до вирішення інноваційних, еко?
лого?економічних, законодавчо?нормативних аспектів водогосподарської галузі. Запропоновано науко?
во?технічне забезпечення функціонування та раціонального використання водних ресурсів у контексті
світових соціоекономічних процесів.
Reasonable modern theoretical and practical background of socio?ecological?economic development of water
services management in Ukraine. Worked out scientific approaches to solving innovative, ecological, economic,
legal and regulatory aspects of water management industry. A scientific and technical support for the operation
and management of water resources in the context of global socio?economic processes.

Ключові слова: водогосподарський менеджмент, еколого!економічні аспекти, ровиток.

АКТУАЛЬНІСТЬ
До основних заходів, спрямованих на вирішення
завдань економічного і соціального розвитку Украї
ни на перспективу, віднесені раціональне викорис
тання всіх видів природних ресурсів, оптимізація
взаємодії галузей економіки, що використовують
природні ресурси, соціоекологоекономічне управ
ління взаємодією навколишнього природного сере
довища (НПС), економіки та суспільства. Набувають
все більшого поширення проблеми, пов'язані із рац
іональним водокористуванням, управління водогос
подарським комплексом як обов'язкової складової
майже всіх галузей економіки та фактично — при
родної монополії.
Про блеми ро звитку во дно г о го спо дарства,
структури, механізмів управління та оцінювання во
догосподарського комплексу лежать в основі дослі
джень таких вітчизняних вчених, як: Голян В.А., Го
ловинський І.Л., Грановська Л.М., Закорчевна Н.Б.,
Паламарчук М.М., Сташук В.А., Хвесик М.А., Яроць
ка О.В., Яцик А.В. та ін. [1 — 4]. Зокрема, у їхніх пра
цях пропонуються перспективні напрями реформу
вання системи управління водними ресурсами та
вдосконалення механізмів регулювання водокорис
тування. Проте методологічні основи та інноваційні
аспекти розвитку водогосподарської галузі потре
бують корегування у напрямі формування водогос
подарського менеджменту як цілісної системи у
структурі природокористування, охорони НПС та
якості життєзабезпечення.
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Метою статі є розробка методологічних підходів
до формування водогосподарського менеджменту на
основі положень системного підходу в екології та
економіці природокористування, індукції, дедукції
та експертних досліджень.
РЕЗУЛЬТАТИ
Розробка теоретикометодологічних та науково
практичних підходів до формування водогоспо
дарського менеджменту включає наступні постула
ти.
1. Державний підхід до розробки стратегій роз
витку водогосподарського комплексу як монополь
ної галузі функціонування економіки держави.
2. Системний аналіз стану і тенденцій водозабез
печеності та водокористування в державі.
3. Достатність, дієвість й гармонізація законодав
чонормативного забезпечення.
4. Екологоекономічні особливості функціону
вання галузі та перспективи розвитку (національна
безпека, еко лог оеконо мічний інструментарі й,
рентні відносини, специфіка відносин із суб'єктами
природокористування в регіонах та галузях еконо
міки держави тощо).
5. Науковотехнічне забезпечення функціонуван
ня та раціонального використання всіх видів природ
них, в тому числі водних ресурсів, у контексті світо
вих природних та соціоекологоекономічних про
цесів.
Державний підхід до розробки стратегій розвит
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ку водогосподарського комплексу як монопольної
галузі функціонування економіки держави. Історич
ними та системоутворювальними підходами до ста
новлення водогосподарського менеджменту є: мето
ди розрахунку водного балансу, що мають більш ніж
300річну історію розвитку й отримали визнання в
рамках ООН та інших міжнародних організацій; ком
плексне використання водних ресурсів; система мо
ніторингу стану поверхневих і підземних вод; гідро
технічне та меліоративне будівництво. В наш час
суттєві зміни стану НПС в країні, світові процеси у
всіх галузях природокористування, кліматичні зміни
на планеті підтверджують тенденцію до зростання
дефіциту прісної води та різкого подорожчання ціни
водних ресурсів (найбільше питної води). Такі тен
денції в Україні будуть наростати й отримають ре
альне вираження після закінчення процесів привати
зації земель сільськогосподарського призначення та
інформування громадськістю реального стану справ
щодо здоров'я нації залежно від якості питної води.
Основоположні засади управління водогоспо
дарським комплексом закладені в [3]. Зокрема, виз
начальними принципами формування водогоспо
дарського менеджменту є: соціоекологоекономіч
ний обгрунтований розвиток економічного потенці
алу країни; оптимальне поєднання загальнодержав
них і регіональних інтересів з урахуванням оцінки су
часного стану водних ресурсів, прогнозування їх
змін у різні періоди року та самовідновного потенц
іалу водних ресурсів; програмноцільовий метод пла
нування, прогнозування і організації водогоспо
дарської діяльності, що забезпечує ефективне управ
ління територіальногосподарськими системами; ве
дення державного моніторингу вод і державного
водного кадастру із використанням геоінформацій
них технологій та ін.
У формуванні стратегій розвитку водогоспо
дарського комплексу в наш час необхідно врахову
вати нерівномірність розподілу водних ресурсів, ек
стенсивне їх використання, недосконалість правової
та метрологічної бази міждержавних відносин з пи
тань водокористування й охорони водних ресурсів
(конфлікт інтересів з питання спільного використан
ня водних ресурсів пов'язаний з тим, що для одних
країн вони є необхідною умовою існування аграрно
го сектора, забезпечення водою населення, а для
інших — засобом одержання електроенергії, охоро
ни дельт річок і водних екосистем морів, розбіжності
щодо реалізації принципу "забруднювач платить").
Інноваційними напрямами розвитку водогоспо
дарського менеджменту є: забезпечення національ
ної безпеки держави щодо водних ресурсів у зв'язку
із зростанням водоспоживання всіх видів, тотальним
забрудненням передусім поверхневих вод; гаранту
вання надійності та безпеки гідротехнічних споруд;
вивчення питань щодо зростання антропогенного на
вантаження на підземні води (балансові розрахунки
поповнення підземних вод, фільтрація і забруднен
ня новими речовинами синергетична дія яких не вив
чена та відсутні засоби вимірювальної техніки для її
вивчення); обгрунтування аспектів ціноутворення на
питну воду (факт бутелювання питної води є тому
вагомим свідченням); інтегроване управління водни
ми ресурсами; зменшення водоємності валового
внутрішнього продукту; подальша раціоналізація во
докористування; будівництво та реконструкція сис
тем водопостачання та водовідведення; наукове об
грунтування якості питного водопостачання (очи
щення від нових забруднюючих речовин фактично
відсутнє); удосконалення очищення стічних вод та
посилення відповідальності за забруднення; випе
реджаючий розвиток науковотехнічної та норма
тивної бази водогосподарського комплексу; розви
ток теорії і практики вирішення екологічних кон
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фліктів (наприклад, між Україною і Білорусією у
районі Шацьких озер щодо погіршення рекреаційно
го потенціалу і обміління внаслідок промислового
використання прилеглої території); покращання
ефективності розподілу водних ресурсів; широке
впровадження розроблювальних інноваційних тех
нологій (наприклад, екологічна стандартизація
якості всіх видів вод, екологічний водогосподарсь
кий аудит, екологічна сертифікація басейнів річок та
поверхневих водойм для різних цілей господарюван
ня).
Водна політика України перетворюється у важ
ливий механізм економічного і політичного тиску зі
сторони сусідніх держав, що підтверджують фактич
но щорічні аварійні викиди в річку Дунай, будівниц
тво ГЕС, рибальство, розподіл кордону на акваторії
морів тощо. Тому державний підхід до розробки
стратегій розвитку водогосподарського комплексу
полягає у вдосконаленні міждержавних угод, роз
робці та затвердженні національних водних стра
тегій, а на їх основі — вироблення та прийняття рег
іональних планів дій щодо функціонування в цілому
водогосподарських комплексів і територіальногос
подарських систем.
Важливими завданнями водної політики є: забез
печення потреб населення і галузей економіки вод
ними ресурсами на основі комплексного (інтегрова
ного) підходу до управління використанням та охо
роною водних об'єктів, що базується на системному
підході, процедурі екологічного аудиту з урахуван
ням всіх наявних ресурсів поверхневих і підземних
вод в рамках річкових басейнів; планування заходів
із використання і охорони водних ресурсів з враху
ванням прогнозованих значень потреби у водних ре
сурсах темпів зростання економіки; розробка схем
ко мплексно го використання і охорони во дних
об'єктів; врахування аспектів "зеленої" енергетики
(актуальність роботи малих гідроелектростанцій);
поетапне відновлення роботи меліоративних систем
на основі екологоекономічного обгрунтування (че
рез процедуру екологічного аудиту як в зоні осушен
ня, так і зрошення [5]); запобігання наслідків гло
бального потепління клімату (створення водноенер
гетичних консорціумів та врахування природно
кліматичних факторів для сільського господарства і
роботи меліоративних систем).
Системний аналіз стану і тенденцій водозабезпе
ченості та водокористування в державі. Для реалі
зації положень наукового обгрунтування водозабез
печеності та водокористування в державі необхідно
використовувати такі положення: системний підхід
до використання, відтворення, відновлення й охоро
ни складових природного потенціалу осушуваних та
зрошуваних ландшафтів; екологічна оптимізація
структури земле і водокористування; взаємоузгод
жене застосування критеріїв інтенсивності, ефектив
ності та екологічної безпечності використання зе
мельних і водних ресурсів; соціоекогогоекономіч
не обгрунтування позитивного енергетичного балан
су при виробництві сільськогосподарської продукції
(в тому числі на зрошуваних і осушуваних землях);
запровадження екологічно обгрунтованого платно
го користування природними ресурсами, в цілому та
водними зокрема.
Такі положення використовуються для реалізації
організаційних положень водогосподарського ме
неджменту, який має бути направлений на:
— розробку стратегії та організаційної моделі
функціонування водогосподарського комплексу як
природної монополії для всіх галузей економіки та
різних рівнів адміністративних територій (моделю
вання та запровадження організаційноекономічно
го механізму поведінки: підприємств, органів влади
й інтересів громад з використанням процесу оцінки
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впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
— удосконалення економічного механізму водо
користування (наприклад, щодо компенсації збитків
завданих водним ресурсам);
— регулювання водокористування й модерніза
цію існуючих регуляторів, одночасно з впроваджен
ням у практику екологічного менеджменту, аудиту
та паритетного ціноутворення на всі види продукції
й доходи населення (взаємозв'язок між водними,
соціальноекономічними й екологічними фактора
ми);
— удосконалення структури та змісту системи
законодавчонормативних документів в цілому у га
лузі природокористування;
— запровадження експериментів із збору і пере
розподілу плати за водокористування басейновими
управліннями за участю зацікавлених сторін й гро
мадськості;
— вивчення питань щодо запровадження моделі
екологізованої системи підготовки й прийняття еко
номічних рішень (забезпечення розвитку діяльності
водного господарства та природокористувачів за
умови першочерговості державних інтересів на всіх
рівнях процесів, напрацювання таких рішень із об
ліком соціоекологоекономічних факторів) (рис. 1).
Такі організаційні підходи необхідно враховува
ти при розвитку пріоритетів економіки та прийнят
тя управлінських рішень. Функція держави полягає
у лобіюванні передусім інтересів суспільства в наш
час та на перспективу, розробці законодавчонорма
тивних документів для водогосподарської та суміж
них галузей, контролі діяльності суб'єктів природо
користування та ін. За таких умов буде встановлено
реальний "екологізований" ВВП та буде можливість
провести оцінку всіх видів природних ресурсів (про
блема нашого часу — не врахування завданих збитків
та майбутніх наслідків від забруднення НПС і вод
них ресурсів зокрема). Звідси економічне обгрунту
вання теоретичних і методичних засад розвитку во
догосподарського менеджменту як доповнення до
існуючих [6] передбачає:
— оцінку екологізації розвитку водогосподарсь
кої галузі як для країни в цілому, так і для окремих
регіонів у контексті національних інтересів;
— збільшення розмірів та удосконалення мето
дик контролю екологічних платежів і штрафів;
— екологізацію податкової системи, збільшення
природноресурсної частки податків (диференційо
вані податки, які повинні зменшуватись з наближен
ням до стадії кінцевої продукції стимулювання ви
сокотехнологічних, галузей);
— оцінку існуючого й потенційно можливого
збитку через процедуру екологічних аудиту й екс
пертизи з метою запровадження екологічного стра
хування, реалізації інноваційноінвестиційної моделі
діяльності;
— розробку економічної частини кадастрів при
родних ресурсів на єдиній методичній та геоінфор
маційній основі, наприклад, щодо зрошуваних земель
[7];
— реалізацію принципу "забруднювач платить"
через включення екологічних витрат і збитків (які оп
лачує в наш час суспільство) у внутрішні витрати та
вираховування їх із прибутку (50% на 50%);
— ліцензування діяльності природних монополій
та в подальшому природокористувачів за соціоеко
логоекономічним обгрунтуванням (екологічні аудит
та експертиза);
— облік екологічного фактора в процесах орен
ди, приватизації сільськогосподарських земель,
зміни власників територій, що причетні до стану
водогосподарських об'єктів та ін.
Екологоекономічні особливості функціонуван
ня водогосподарської галузі та перспективи її роз

28

Методологія й методики соціо-екологоекономічної оцінки
природних (в тому
числі) водних ресурсів

Екологічний аудит
програм, проектів, стану водокористування.
Екологічна експертиза
проектів

Адекватні рішення
проблем власності
на природні
ресурси і водні
об'єкти

Введення плати за природні ресурси на основі їх екологоекономічної оцінки, збільшення частки ресурсних платежів у
дохідній частині бюджетів, розвиток конкурсних і аукціонних форм
залучення ефективного користувача, розвиток орендних форм
користування природними об'єктами на основі паритету цін
Податкова реформа: зниження прибуткових
податків, поетапне зниження і ліквідація непрямих
податків, екологізація бюджетної системи
Інтерналізація екстернальних витрат, зміна структури
витрат при розрахунках економічної ефективності проектів
і внаслідок цього зміна результатів оцінки економічної
ефективності проектів господарської діяльності
Наукове забезпечення. Удосконалення економічного механізму водокористування. Екологічний,
водогосподарський менеджмент
Замкнені цикли виробництв. Комплексне і повторне
використання вод. Врахування у проектах: прямої і непрямої
вартості використання та вартості відкладеної альтернативи
Прийняття соціо-еколого-економічних рішень

Рис. 1 Логічна послідовність процесів, пов'язаних з
формуванням екологізованої системи підготовки й
прийняттям економічних рішень (розробка автора)

витку. Україна з усіх європейських країн — одна з
найменш забезпечених поновлюваними водними ре
сурсами. Загально визнано: держави відносять до ка
тегорії таких, що зазнають "водного стресу", якщо
поновлювані ресурси прісної води зменшуються до
1700 м 3 на душу населення (в Україні вони склада
ють наразі близько 1790 м3). Якщо цей показник зни
жується до позначки менше ніж 1000 м3 води на душу
населення, держава відчуває "хронічний дефіцит
води". За прогнозними розрахунками, до 2050 року
кількість поновлюваних ресурсів питної води на од
ного жителя в Україні зменшиться до 837 м3 [7]. Ви
ходячи з вказаного, слід зауважити, що проблема во
докористування стала загальнодержавною.
У майбутньому в економічну цінність водних ре
сурсів повинна бути включена цілком реальна рин
кова ціна на продукцію рибальства, полювання, по
бічних продуктів поверхневих водних ресурсів, по
слуг рекреації та ін. Тому трактування економічної
цінності природи найбільш близьке до концепції за
гальної економічної вартості (total economic value).
Ця концепція з погляду системного підходу до оцін
ки природи й спроби врахувати прямі ресурсні та ре
гулюючі, асиміляційні функції, природні послуги є
найбільш перспективною серед наявних економічних
підходів. Вона виникла зовсім недавно, в 1990ті
роки, але вже одержала визнання у світі як у теорії,
так і на практиці [8].
Звідси величина загальної економічної цінності
є сумою агрегованих показників: вартості викорис
тання (споживчої вартості), вартості існування та
вартості невикористання. У свою чергу, вартість ви
користання є сумою трьох доданків: пряма вартість
вико ристання, непряма вартість використання,
вартість відкладеної альтернативи. Як приклади еко
номічних оцінок, що становлять вартість викорис
тання (споживчу вартість) водних ресурсів, доціль
но привести наступні:
— пряму вартість використання — водопостачан

Економiка та держава № 11/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
спективу. Із врахуванням розвитку
екологічного та становлення водогос
подарського менеджменту на перс
пективу необхідно забезпечити: реа
лізацію принципів ефективності, ре
сурсозбереження, системного підхо
ду до використання, відновлення й
охорони складових природоресурс
ного потенціалу осушуваних і зрошу
ваних земель (рис. 2); екологічну оп
тимізацію структури землеі водоко
ристування; екологічну безпеку водо
користування, що гарантує високий
рівень ефективності водогосподарсь
кого комплексу та забезпечує дотри
мання екологічних вимог, ставить пи
тання самоокупності затрат для його
Рис. 2. Виробництво льонуEдовгунцю і рису в Україні
(складено автором за статистичними даними)
розвитку і функціонування на перс
пективу.
ня, приймання, розбавлення, очищення стічних вод,
Актуальними залишаються заходи щодо вико
зрошення тощо;
нання адаптації законодавства України до законо
— непряму вартість використання — соціальні, давства Європейського Союзу, наприклад, Директи
етичні та естетичні аспекти природи, а саме: туризм, ва 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради
рекреація, полювання, пом'якшення клімату, скла "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства
дові елементи природозаповідного фонду, біорізно в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року.
маїття і ландшафтоутвореня, рибальство тощо;
Функціонування водогосподарського комплексу має
— вартість відкладеної альтернативи — нагаль відбуватись із дотриманням міжнародних конвенцій,
на потреба та обов'язок держави (держав регіону та наприклад, Рамсарська конвенція (про воднобо
одного водогосподарського басейну тощо) стабілі лотні угіддя, які мають міжнаро дне значення).
зувати во доресурсний потенціал, зберегти по Інноваційними у зазначеному контексті є гармоніза
тенційні вигоди від використання природного блага ція стандартів щодо раціонального використання і
для можливості реалізації положень прямої і непря збереження водноболотних угідь, меліорованих зе
мої вартості в майбутньому.
мель для охорони водних ресурсів. Наприклад, вра
При цьому зовсім не враховуються науковцями хуванням вимог членства України в СОТ щодо бюд
різного спрямування ризики та збитки від настання жетного фінансування сільськогосподарського ви
хвороб від неякісної питної води (сучасні очисні спо робництва — програма "зеленої скриньки". За такої
руди не очищують, наприклад, питну воду від грибів, програми вирощування сільськогосподарських куль
синьозелених водоростей — ГДК у стандартах тур для експорту до ЄС не можливе на землях де роз
відсутні), води для поливу (сліди радіонуклідів знай ташовані об'єкти біорізноманіття, території, що по
дені у воді для поливу півдня України) тощо. Еколо требують осушення земель, зайняті лісами тощо.
гоекономічне обгрунтування таких процесів —
Ще одним питанням є кількісний стан підземних
відсутнє та є предметом вивчення інформаційної та вод, на який впливають кількісні та якісні показни
економіки природокористування, стандартизації, ки поверневих вод і стан наземних екосистем. Хоча
біології, хімії, екології людини та фактично всіх поверхневі і підземні води є в принципі поновлюва
наук.
Сільське господарство за обсягом свіжої води, ними природними ресурсами, проте стоїть питання
що забирається з водних джерел і за безповоротним щодо стабільного і довгострокового планування
водоспоживанням є найбільш водоємною галуззю превентивних заходів, оскільки існує природний
народного господарства. Тому, зважаючи на існую проміжок часу між формуванням вод та їх понов
чу законодавчу базу України в сфері меліорації, вод ленням.
Нерозробленими також є питання стандартизації
ного та сільського господарства, в наш час доцільно
процедур
і процесів басейнового управління та по
розпочати перехід до ринкових взаємовідносин між
водогосподарськими організаціями й аграрними при силення відповідальності всіх суб'єктів водокорис
родокористувачами передусім у зоні зрошення та як тування і водогосподарської діяльності за стан вод
експеримент у зоні осушення (полив у засушливі пе ного басейну і якість водних ресурсів. Для вирішен
ріоди, акумуляція води в ставах, що використовують ня таких питань вже напрацьовані перші методо
ся в наш час для рекреації й рибальства). Удоскона логічні підходи в роботах вчених щодо системного
лення законодавчонормативної бази в сукупності з вирішення всієї сукупності проблем й врахування ди
комплексом застосовуваних видів платежів повинне намічних змін в екосистемах, окремих ресурсах, вод
спрямовуватися на удосконалення механізму еконо них басейнах, ландшафтах тощо. Наприклад, еколо
поверхневих водних об'єктів:
мічного стимулювання раціонального водокористу гічна сертифікація
Vв = Цв . Fв . в . с,
вання (концепція — стратегія — плани, програми, ре
де Цв — ціна екологічної сертифікації 1 га повер
гіональні особливості — аудит (експертиза, гро
мадська експертиза) — соціоекологоекономічне хневих водних об'єктів (роботи із екологічної сер
обгрунтування — мотивація для інвестора — прозорі тифікації аквакультури в Україні на даний час не
і стабільні правила ведення бізнесу). Наприклад, рег проводились але за експертною оцінкою та з враху
ламентація економічного впливу через закони, стан ванням калькуляції витрат на екологічну сертифіка
дарти дозволить запобігти суб'єктивізму та реалізу цію поверхневих водойм, затрат на визначення класів
вати економічно, технічно й екологічно обгрунтовані якості води у поверхневих водоймах тощо, вартість
1 га водного плеса складатиме — 400 грн.); Fв — пло
рішення та інші положення розроблені в [1].
Науковотехнічне забезпечення функціонування ща дзеркала водного об'єкта, га; в — коефіцієнт, що
та раціонального використання всіх видів природних, враховує види об'єктів сертифікації [9]; с — ко
в тому числі водних ресурсів у контексті світових ефіцієнт, що враховує призначення об'єкта сертифі
природних та соціоекономічних процесів та на пер кації в майбутньому [9].
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Окремою проблемою є відставання стандарти
зації нормативних показників та відсутність достат
ньої кількості атестованих лабораторій та їх мет
рологічного забезпечення (знання людства можуть
у середньому можуть забезпечити до 90% вимірю
вань у галузі фізики але від 10 до 50 у галузі еко
логії, біології де відбуваються все нові явища і про
цеси, наприклад, мутація вірусів) в [9]. Відсутність
єдиної системи моніторингу водокористування та
водоохоронної діяльності, брак коштів на гео
інформаційне забезпечення всіх складових такої
діяльності, недостатня кількість атестованих стац
іонарних й пересувних вимірювальних лабораторій,
порушення чинного законодавства із забудови са
нітарнозахисних зон об'єктів водного фонду, не
сфо рмо ване г ромадянсь ке суспільство та від
сутність його відкритого інформування (наприклад,
місцевих громад) є лише вершиною наріжного ка
меня актуальності формування водогосподарсько
го менеджменту.
На цьому фоні залишаються актуальними і
міжнародні аспекти водогосподарського менедж
менту. Наприклад, участь України у розв'язанні
міжнародних проблем (недопущення екологічних
конфліктів із застосування CLDметоду для прий
няття грунтовних господарських рішень і вирішення
соціоекологоекономічних проблем) щодо сфери
використання і охорони водних ресурсів, що визна
чається: наявністю значних за площею ділянок, які
визначають умови формування водного стоку міжна
родних річкових систем; участі у розробленні міжна
родних заходів, які сприяють зменшенню техноген
ного впливу на водні екосистеми; запобіг анню
шкідливої дії води на прикордонних територіях;
участі у міжнародних програмах водогосподарської
і водоохоронної діяльності та ін.
ВИСНОВКИ
Запропоновані методологічні підходи до розвит
ку водогосподарського менеджменту: державний
підхід до розробки стратегій розвитку водогоспо
дарського комплексу як монопольної галузі функц
іонування економіки держави; системний аналіз ста
ну і тенденцій водозабезпеченості та водокористу
вання в державі; достатність, дієвість й гармоніза
ція законодавчонормативного забезпечення; еколо
гоекономічні особливості функціонування галузі та
перспективи її розвитку; науковотехнічне забезпе
чення функціонування та раціонального використан
ня всіх видів природних, в тому числі, водних ре
сурсів у контексті світових природних та соціоеко
логоекономічних процесів.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
У подальшому необхідно обгрунтовувати питан
ня автономності басейнових управлінь щодо пріори

тетів ведення водогосподарського і водоохоронно
го бізнесу; залучення інвестиційних ресурсів для ре
алізації перспективних інноваційних проектів; ко
мерціалізації державних сфер водного менеджмен
ту; забезпечення економічних умов розвитку ринко
вих відносин у сфері використання природних ре
сурсів та ін. Реалізація зазначених науковометодич
них підходів дозволить поліпшити забезпечення по
треб держави у водних ресурсах, у тому числі потреб
населення у якісній питній воді, зберегти водні дже
рела і поліпшити стан НПС, а також створити умови
для сталого розвитку водогосподарського комплек
су.
Література:
1. Хвесик М.А., Головинський І.Л., Яроцька О.В.
Продуктивність водоресурсних джерел України: те
орія і практика / За загальною редакцією чл.кор.
НАН України, д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. — К.:
2007. — 412 с.
2. Водная стратегия РФ на период до 2020 года;
утв. распоряжением Правительства РФ № 1235р от
27 августа 2009 года (Материалы Банка данных "Нор
мативные документы Правительства Российской Фе
дерации". — URL: http://government. consultant. ru/
page. aspx?1025293).
3. Концепція розвитку водного господарства Ук
раїни 14.01.2000 № 1390XIV. — Доступно на сайті:
[zakon.rada.gov.ua/laws/show/139014]
4. Пріоритетні напрями реформування управлі
ння та охорони водних ресурсів на період 2006—2015
років. — Режим доступу: http://www.scwm.gov.ua/
i ndex. php? o pti o n=co m_co ntent&task=vi ew &i d
=195&Itemid=7
5. Скрипчук П.М. Оцінка екологічної безпеки
осушуваних сільськогосподарських земель: [моно
графія] / П.М. Скрипчук, О.І. Бондар, В.В. Рибак [та
ін.] — Рівне: НУВГП, 2009. — 334 с.
6. Водні ресурси на рубежі ХХ ст.: Проблеми ра
ціонального використання, охорони та відтворення
/ За редакцією д.е.н., професора М.А. Хвесика. — К.:
РВПС України НАН України, 2005. — 564 с.
7. Управління водними і земельними ресурсами
на базі ГІС — технологій: навч. посібник /В.В. Мо
розов, П.П. Надточій, Т.М. Мислива, О.В. Морозов,
В.І. Пічура, Д.О. Ладичук, С.Я. Плоткін. За ред.
проф. Морозова В.В. — Херсон: Видво ХДУ, 2007.
— 288 с.
8. Экономические проблемы природопользова
ния на рубеже ХХІ века / Под ред. К.В. Папенова. —
М.: ТЕИС, 2003. — 762 с.
9. Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація в
сфері природокористування: екологоекономічні
засади розвитку: [монографія] / П.М. Скрипчук. —
Рівне: НУВГП, 2011. — 358 с.
Стаття надійшла до редакції 25.08.2012 р.

ПЕРЕДПЛАТА
ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ!ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458+10+73);
— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);
— ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS", "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",
"ДІАДА", "ДОНБАС ДЕ+ЮРЕ", "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"

30

Економiка та держава № 11/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 330.322.2

О. К. Малютін,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції,
Сумський національний аграрний університет

ІМОВІРНІСНА ІНДИКАТИВНА МОДЕЛЬ
ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Визначено перелік показників інвестиційного розвитку країни, що характеризують найбільш
вразливі місця української економіки. За допомогою методу максимальної правдоподібності побу?
довано імовірнісну індикативну модель виявлення кризових явищ розвитку національної економ?
іки, яка надає можливість прогнозування перспективної інвестиційної діяльності країни під час
виникнення дестабілізуючих факторів у економічній системі.
The list of indexes of investment development is certain countries that characterize threats for the
Ukrainian economy. On a maximum likelihood method the probabilistic model of exposure of the crisis
phenomena of development of national economy that gives an opportunity of prognostication of
perspective investment activity of country during the origin of destabilizing factors in the economic system
is built.

Ключові слова: інвестиція, ризик, криза, ймовірність, економіка.
Key words: investment, risk, crisis, probability, economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції інвестиційного розвитку країни в кон
тексті збереження її економічної безпеки прямо по
в'язані з наявністю кризових явищ в економіках країн
світу, що викликають значний дисбаланс в їхньому
розвитку та призводять до економічного занепаду.
В цьому сенсі грошовокредитна політика українсь
кого уряду повинна базуватися на підтримці бюд
жетнофінансової політики орієнтованої на інвес
тиції. Але така політика не повинна бути виражена
необгрунтованим форсуванням кредитування реаль
ного сектора економіки. Важливим є створення
клімату для фінансових інститутів щодо підвищення
ефективності їх роботи в ринкових умовах.
Ключовим заходом підтримки такої стратегії є
застосування індикативної моделі виявлення кризо
вих явищ у національній економіці, які можуть при
звести до загострення фінансової кризи та дестабі
лізації банківської системи як основного джерела
інвестиційних ресурсів в реальний сектор економіки
в сучасних вітчизняних умовах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
При побудові моделей, які є індикатором настан
ня фінансової кризи, можливе застосування під
ходів, що грунтуються на стандартному методі най
менших квадратів [1], на індикативній системі [2], на
імовірнісному методі [3].
Для створення ефективних моделей кризи необ
хідний високоточний та гнучкий інструментарій.
Економетричні методи зарекомендували себе в су
часних умовах позитивної сторони, а також на прак
тиці довели свою перевагу над іншими методами.
Модель, що базується на імовірнісному підході
та є індикативною в плані появи фінансових криз,
запропонована для російської економіки О.А. Федо
ровою та Ю.М. Назаровою в їхніх спільних роботах
[4; 5].
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою даної статті є побудова моделі, яка ба
зується на імовірнісному підході і висвітлює перспек
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тивний інвестиційний розвиток країни під час виник
(3),
P( IK t = 1) = F ( X t β T )
нення дестабілізуючих факторів економічної систе
де F(z) — функція, область значень якої належить
ми, що є актуальним та практичним інструментарієм відрізку [0;1], при цьому в якості F(z) можна вико
збереження економічної безпеки національної еко ристати функцію розподілу деякої випадкової вели
номіки в умовах наявності кризових явищ і можли чини.
вості настання другої хвилі світової фінансової кри
Рівняння (3) можна переписати наступним чином:
(4),
зи.
IK t0 = F ( X t β T ) + ε t
де помилки εt незалежні та однаково розподілені
з нульовим математичним очікуванням та дисперсією
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ОБГРУНТУВАННЯ
σ 2.
ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нехай F(z) — функція розподілу нормованої ви
Якщо припустити всього дві альтернативи на падкової помилки ε t . Рішення про те, чи є значення
σ
стання або ненастання кризи, то результат спосте IK t0 = 1 або 0, приймається
на основі раніше встанов
реження буде визначатися змінною, яка може прий леного порогового значення. Так, наприклад, якщо
няти два з можливих значення ("0" або "1"). Така ймовірність кризи дорівнює 0,4 (40%), при встанов
змінна буде називатися бінарною.
леному пороговому значенні С = 0,3 (30%), то вва
Відмітимо, що метод найменших квадратів у цьо жаємо, що криза настане й значення змінної IK t0 буде
му випадку не приводить до змістовного результа дорівнювати 0.
ту, оскільки залежна змінна є дискретною величи
Зазвичай використовується два види розподілень
ною і оцінка за цим методом тоді не піддається інтер [6; 7]:
претації (перехід від альтернативи до альтернативи
1) функція логістичного розподілу:
не завжди еквівалентний один одному).
exp( X t β T )
Розглянемо застосування моделі бінарного ви
= Λ ( X t β T ), —
F(Xtβ T ) =
1 + exp( X t β T )
бору для нашого випадку [6; 7]. Нехай залежна
змінна IK (інвестиційна криза) може приймати два
відповідну модель називають logitмоделлю;
значення: 0 та 1. Будемо вважати, що коли настає
2) функція нормального розподілу
криза в момент часу t — змінна IK дорівнює 0; у ви
1 Xβ
2
падку коли криза відсутня — IK =1. На ймовірність
F ( X t β T ) = Φ( X t β T ) =
∫ exp(− y / 2) dy, —
настання кризи буде впливати множина фактори як
2π −∞
на мікро, так і на макрорівні. Всі ці фактори мати
відповідну модель називають probitмоделлю.
муть кількісні характеристики, набір яких можна
Відмітимо, що функції Λ(u ) та Φ (u ) поводять се
представити в яко сті баг ато мі рно г о векто ра бе приблизно однаково, відрізняються "хвости"
X = ( X 1 , X 2 ,..., X m ) .
розподілу. Тим не менш якісні висновки, отримані
Звичайно, ми не можемо врахувати всі факто за допомогою probit та logitмоделей, частіше
ри, що впливають на діяльність національної еко всього співпадають. Важливим фактом є те, що ко
номіки, тому на ймовірність виникнення інвести ефіцієнти , отримані при оцінюванні, не піддають
β
ційної кризи будуть впливати також невраховані ся стандартній
інтерпретації, оскільки модель є
фактори.
лінійною.
Перший клас моделей, що будуть розглянуті —
Для оцінки параметрів β моделі (3) застосовуєть
лінійні моделі ймовірності.
ся
метод
максимальної правдоподібності [6; 7] за
Розглянемо лінійну модель регресії:
припущення, що оцінювані спостереження неза
(1),
IK t = X t β T + ε t
лежні та можуть приймати всього два значення 0 та
де t — номер спостереження, t = 1,..., n ,
1. Тоді функція правдоподібності матиме наступний
X t = ( xt1 ,..., xtm ) — результат спостереження,
вигляд:
β = ( β 1 ,..., β m ) — вектор коефіцієнтів регресії,
εt — випадкова помилка,
L = L( IK1 ,..., IK n ) = ∏ (1 − F ( X j β T )) ∏ F ( X j β T ) (5).
IK =0
IK =1
символ T означає операцію транспонування.
Оскільки IK t є бінарною змінною, то функція
Якщо розрахувати математичне очікування з
спрощується [8]:
обох частин рівності (1), отримаємо:
T
T
1− IK
E ( IK t ) = 1 ⋅ P( IK t = 1) + 0 ⋅ P( IK t = 0) = P( X t β ) = X t β .
L = ∏ (1 − F ( X t β T )) F ( X t β T ) IK .
Модель (1) можна записати у вигляді:
t
(2).
P( IK t = 1) = X t β T
Логарифмуючи, отримаємо:
Одержана нами модель називається лінійною мо
l = ln L = ∑ [ IK t ln F ( X t β T ) + (1 − IK t ) ln(1 − F ( X t β T )) (6).
деллю ймовірності. Вона має низку особливостей, які
t
не дозволяють застосовувати метод найменших квад
Оскільки для логистичної функції Λ (z ) викону
ратів для прогнозування та оцінки коефіцієнтів β . З ються співвідношення: Λ ' ( z ) = Λ (z ) (1 − Λ( z )), то дифе
формули (1) можна побачити, що помилка εt в кож ренціюючи (6) за β та прирівнюючи до нуля, пере
ному спостереженні може приймати два значення: ходимо до векторного рівняння правдоподібності:
εt =1 − X t β T з ймо ві р ні стю P ( IK t = 1) та εt = − X t β T з
ймовірністю P ( IK t = 0) . Даний факт не дозволяє вва
⎧ f ( β ) = ∑n (Y − P )x
t
t
t1
T
жати помилку нормально розподіленою величи
⎪ 1
t =1
⎛ ∂l ⎞ ⎪
но ю , ві дпо ві дно дисперсі я по милки до рі вню є
g ( β ) = ⎜ ⎟ = ⎨................................ = 0
D(ε t ) = X t β T (1 − X t β T ) та є залежною від X t , що свід
(7),
⎝ ∂β ⎠ ⎪
n
чить про гетероскедастичність моделі. Головним
(Yt − Pt ) xtm
⎪⎩ f m ( β ) = ∑
t =1
мінусом лінійної моделі є те, що прогнозні значення
ймовірностей можуть знаходитись поза інтервалом
exp(β1 xt1 + ... + β m xtm )
[0;1], що не піддається поясненню та логічній інтер
де Pt = F ( X t β ) = 1 + exp(β x + ... + β x ) , t = 1,..., n (8).
претації. Відповідно практична застосовуваність
1 t1
m tm
лінійних моделей значно обмежена. Дана проблема
В
[6]
показано,
що
логарифмічна
функція прав
лінійної моделі вирішується за допомогою реалізації
доподібності є вгнутою за параметром β функцією
logit та probitмоделей.
Проблему лінійної залежності P ( IK t = 1) від β й, значить, знаходження екстремуму функції надасть
можна вирішити наступним чином: нехай права час необхідні оцінки набору параметрів β . Знайти екст
ремум функції правдоподібності можна багатьма ме
тина моделі (2) має вигляд
t

T

t

t
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тодами наближених розрахунків. Ми будемо вико
ристовувати метод Ньютона [7].
Метод Ньютона належить до методів другого по
рядку та при обчисленні використовує інформацію
про функції та її похідні до другого порядку включ
но. У випадку logitмоделі ітераційна формула для
знаходження параметрів β виглядить так [9]:
(9),
β k +1 = β k − ( A( β k )) −1 g ( β k )
де β k — оцінки параметрів на k ому етапі;
А — матриця других похідних логарифмічної
функції правдоподібності l :
∂f ⎞
⎛ ∂f1
,..., 1 ⎟
⎜
∂
β
∂
βm ⎟
⎜ 1
⎛ ∂ 2l ⎞ ⎜
A( β ) = ⎜
⎟ = ................. ⎟
T
⎟.
⎝ ∂β∂β ⎠ ⎜
⎜ ∂f m ,..., ∂f m ⎟
⎜ ∂β
∂β m ⎟⎠
⎝ 1
Диференціюючи члени в (7), отримаємо:

n
∂f i
= −∑ Pt (1 − Pt ) xti xtj .
t =1
∂β j
Розглянемо можливість застосування вищепобу
дованої моделі для української економіки, інвести
ційний розвиток якої перебуває під впливом відпов
ідних показників, що характеризують найбільш враз
ливі місця української економіки у разі виникнення
другої хвилі світової кризи.
Перелік таких показників можна умовно розпо
ділити на наступні три групи.
1. Показники, що характеризують інвестиційний
рост країни.
До показників даної групи віднесемо показники,
які будуть характеризувати інвестиційний розвиток
країни з позиції збереження її інвестиційної безпе
ки:
— х1 — відношення обсягу інвестицій до вартості
основних фондів;
— х 2 — відношення обсягів інвестицій в основ
ний капітал до ВВП;
— х 3 — відношення чистого приросту прямих іно
земних інвестицій до ВВП;
— х 4 — частка прямих іноземних інвестицій у за
гальному обсязі інвестицій.
2. Показники, що характеризують зовнішню
вразливість економіки.
До цієї групи включимо показники, які за наши
ми дослідженнями характеризують найбільш загроз
ливі місця української економіки в плані загострен
ня кризових явищ:
— х 5 — коефіцієнт покриття міжнародних інвес
тиційних зобов'язань активами платіжного балансу
країни;
— х 6 — відношення валових міжнародних ре
зервів до зовнішнього боргу країни;
— х7 — темп зміни індексу офіційного курсу
гривні до долара США до показників попереднього
періоду;
— х 8 — економічна свобода країни, що характе
ризує відкритість національної економіки до зовні
шнього ринку та визначається The Heritage Foun
dation у вигляді зведеного показника за факторами:
інвестиційним, грошовим, фінансовим, діловим, тор
говим, фіскальним, урядовим та іншими [10]
3. Грошовокредитні показники, за допомогою
яких можна оцінити стабільність вітчизняної фінан
сової системи.
У ці й г рупі представимо о кремі по казники
стійкості фінансового сектора України, які можуть
стати дестабілізаторами динамічного інвестиційно
го розвитку країни:
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— х 9 — обсяг кредитування банками реального
сектора економіки (відношення наданих кредитів до
валової доданої вартості);
— х 10 — співвідношення зобов'язань у іноземній
валюті до сукупних зобов'язань;
— х 11 — співвідношення кредитів в іноземній ва
люті до сукупних валових кредитів;
— х 12 — рівень середньої процентної ставки кре
дитів комерційних банків відносно інфляції;
— х 13 — відношення ВВП до обсягу грошового аг
регату М2 (швидкість обігу та наявність ліквідних
коштів в фінансовій системі);
— х 14 — відношення обсягу номінальної капітал
ізації ринку акцій до ВВП;
— х 15 — питома вага довгострокових кредитів у
загальному обсязі кредитів, наданих комерційними
банками.
Побудова моделі факторів кризового інвестиц
ійного розвитку дозволить визначити вплив кожно
го з 15 показників, а також їхній сукупний вплив на
досліджуване явище появи кризи інвестиційного
розвитку національної економіки. Спостереження за
факторами X i наведені в табл. 1.
За формулою (9) знайдемо оцінки параметрів β
з точністю 0,001: β 1 = 0,1; β 2 = 1,9; β 3 = 8,78; β 4 = 
3,01; β 5 = 1,98; β 6 = 6,5; β 7 = 0,269999; β 8 = 0,2; β 9 =
1,599; β 10 = 0,0735; β 11 = 0,701, β 12 = 0,1; β 13 = 0,199;
β 14 = 3,9; β 15 = 1,3.
За допомогою Microsoft Excel побудуємо рег
ресійні моделі для прогнозування факторів (див.
табл. 2).
Підставимо прогнозовані значення X t в формулу
(8), отримаємо для 2012 та 2013 років відповідно ймо
вірності настання кризи:
P2012 = 0,58; P2013 = 0,9 ,
Це дозволяє констатувати факт, що при поро
говому значенні С = 0,5, неможливо уникнути кри
тичної ситуації в інвестиційному розвитку країни в
2012 році, а також можливості настання кризи в
2013 році.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Розглянуті тенденції та виявлені внаслідок побу
дови даної моделі результати свідчать про не
обхідність реалізації рішень щодо підвищення еко
номічної безпеки національної економіки
Для цього антикризові заходи повинні погоджу
ватись з ефективністю розвитку вітчизняної інвес
тиційної системи, що передбачає стимулювання пер
спективних напрямів розвитку економіки, формуван
ня оптимальних механізмів пропозиції інвестиційних
ресурсів, структурну перебудову економіки на ос
нові внутрішніх грошових джерел, зменшення сиро
винної спеціалізації еко но мі ки, о б грунто ване
збільшення державних витрат для вирівнювання дис
пропорційності регіонального економічного розвит
ку України.
Літературиа:
1. Sachs J. Financial Crises in Emerging Markets: The
Lessons from 1995 [Електронний ресурс] / Jeffrey
Sachs, Aaron Tornell, Andres Velasco // The Bureau of
Eco no mi c Research. — Режим до ступу: http:/ /
www.nber.org
2. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency
Crises [Електронний ресурс] / Graciela Kaminsky, Saul
Lizondo, Carmen M. Reinhart // Service hosted by the
Research Division of the Federal Reserve Bank of St.
Louis — IDEAS. — Режим доступу: http://ideas.
repec.org/p/pra/mprapa/6981.html
3. DemirgucKunt A. The Determinants of Banking
Crises in Developing and Developed Countries [Елект
ронний ресурс]/ Asli DemirgucKunt and Enrica
Detragiache // International Monetary Fund. — Режим

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Фактори впливу появи можливої інвестиційної кризи в національній економіці
х1 – відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів, %
х2 – відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП, %
х3 – відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, %
х4 – частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, %
х5 – покриття міжнародних інвестиційних зобов’язань активами платіжного
балансу країни, %
х6 – відношення валових міжнародних резервів до зовнішнього боргу країни, %
х7 – темп зміни індексу офіційного курсу гривні до долара США до показників
попереднього періоду, %
х8 – економічна свобода країни, що характеризує відкритість національної
економіки до зовнішнього ринку, %
х9 – обсяг кредитування банками реального сектора економіки (відношення
наданих кредитів до валової доданої вартості), %
х10 – співвідношення зобов’язань в іноземній валюті до сукупних зобов’язань, %
х11 – співвідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових кредитів,
%
х12 – рівень середньої процентної ставки кредитів комерційних банків відносно
інфляції, %
х13 – відношення ВВП до обсягу грошового агрегату М2 (швидкість обігу та
наявність ліквідних коштів в фінансовій системі), %
х14 – відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП, %
х15 – питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, наданих
КБ, %

2006 рік
7,983585
23,018098
3,592383
15,606779

2007 рік
9,206
26,152
5,083
19,437

2008 рік
7,4
24,585
3,321
13,507

2009 рік
3,888
16,618
8,164
49,13

2010 рік
2,573
15,804
9,032
57,148

2011 рік
3,114
18,126
3,208
17,698

74,111669

77,184

72,6

73,653

77,478

75,269

40,827708

40,602

31,028

25,634

29,465

25,187

-1,45822

0

4,301419

47,91931

1,853395

0,402265

54,4

51,5

51,0

48,8

46,4

45,8

45,066369

59,227

77,424

79,192

67,693

61,02

50,31

49,77

59,04

55,83

51,25

49,76

50,48

51,45

60,32

52,59

48,23

42,13

4,30

-1,30

-5,40

9,50

11,00

12,30

209,762997

184,202

184,977

188,407

181,383

422,445

36,008255

34,124

30,808

43,045

40,066

37,435

64,850548

69,193

69,751

68,067

66,872

62,906

Джерело: розраховано автором за матеріалами [10; 11; 12].
Таблиця 2. Регресійне моделювання та прогнозування кризових явищ
у національній економіці
Результат прогнозу
Кризовий фактор
Регресійна модель
2012 рік
2013 рік
відношення обсягу інвестицій до
х1 –
–1,36454071 t + 10,46999
0,918205
-0,44634
вартості основних фондів
відношення обсягів інвестицій в
х2 –
–1,81347114 t + 27,06433
14,37003
12,55656
основний капітал до ВВП
відношення чистого приросту
х3 – прямих іноземних інвестицій до
0,421945286 t + 3,923255
6,876872
7,298818
ВВП
частка прямих іноземних
х4 – інвестицій у загальному обсязі
4,548917286 t + 12,83325
44,67567
49,22459
інвестицій
покриття міжнародних
інвестиційних зобов’язань
х5 –
75,82144
76,04206
0,220618714 t + 74,27711
активами платіжного балансу
країни
відношення валових міжнародних
–3,343101143 t +
х6 – резервів до зовнішнього боргу
20,4231
17,08
43,82481
країни
темп зміни індексу офіційного
х7 – курсу гривні до долара США до
1,670871457 t + 2,988311
14,68441
16,35528
показників попереднього періоду
економічна свобода країни, що
характеризує відкритість
х8 –
43,6
41,87143
–1,728571429 t + 55,7
національної економіки до
зовнішнього ринку
обсяг кредитування банками
реального сектора економіки
х9 –
75,63048
78,68574
3,055261571 t + 54,24365
(відношення наданих кредитів до
валової доданої вартості)
співвідношення зобов’язань в
х10
іноземній валюті до сукупних
–0,043428571 t + 52,812
52,508
52,46457
–
зобов’язань
співвідношення кредитів в
х11
–1,689714286 t +
44,95267
43,26295
іноземній валюті до сукупних
–
56,78067
валових кредитів
рівень середньої процентної
х12
14,24667
16,86952
ставки кредитів комерційних
2,622857143 t – 4,11333
–
банків відносно інфляції
відношення ВВП до обсягу
х13
грошового агрегату М2 (швидкість
334,3678
364,6073
30,23951471 t + 122,6912
–
обігу та наявність ліквідних
коштів в фінансовій системі)
відношення обсягу номінальної
х14
40,63405
41,69681
капіталізації ринку акцій до ВВП,
1,062763571 t + 33,1947
–
%
питома вага довгострокових
х15
65,10295
64,5781
кредитів у загальному обсязі
–0,524849714 t + 68,7769
–
кредитів, наданих КБ
Джерело: розраховано автором.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИВАТНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ У ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
У статті розглянуто проблеми та сучасний стан інститутів спільного інвестування як посередників
для здійснення приватних інвестицій у фондовий ринок. Доведено, що для підвищення конкурентоспро?
можності країни на світовому фінансовому ринку інституціональним гравцям національного фінансово?
го ринку необхідно розробляти новітні фінансові інструменти та фінансові продукти для індивідуаль?
них інвесторів.
In the article considers the problems and current situation of collective investment institutions as
intermediaries for private investment in the stockmarket. Defended that the country's competitiveness in the
global financial market institutional players of national financial market to develop innovative financial
instruments and financial products for individual investors.
Ключові слова: фондовий ринок, приватний інвестор, інститути спільного інвестування, компанії з уп!
равління активами, пайовий інвестиційний фонд, інвестиційна компанія.
Key words: stockmarket, private investor, collective investment institutions, asset management companies, share
investment trust, investment company.
ВСТУП
У посткризовий період важливим питанням є транс
формація приватних заощаджень в інвестиції за допо
могою певних фінансових інструментів. Особливу ува
гу необхідно приділити інструментам фондового ринку
та ролі приватного інвестора на ринку цінних паперів,
тому що в сучасних посткризових умовах банківська
система не здатна ефективно здійснити таку трансфор
мацію — відсоткові ставки за депозитними програмами
практично не перевищують річний рівень інфляції (де
позитний процент — у середньому від 10 до 13% залеж
но від строковості та обсягу вкладу, а рівень інфляції —
9—11%).
Податкова система та проведена реформа при прий
нятті Податкового кодексу не виступає стимулятором
для населення щодо переорієнтації його доходів в інве
стиції: відсутні податкові пільги для малого та серед
нього бізнесу, для приватних підприємців. Тому най
більш привабливим сектором фінансового ринку для ук
раїнських домогосподарств є фондовий ринок.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою даної публікації є дослідження сучасного
стану та проблем у впровадженні новітніх фінансових
інструментів, які сприяли б збільшенню приватних інве
стицій на фондовому ринку України.
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні опубліковано низку праць, що присвя
чені проблемам інвестування та капіталовкладень насе
лення, наприклад, М. Гапонюк розглядає фактори та
напрями підвищення привабливості інститутів спільного
інвестування для індивідуальних інвесторів [1], Ю. По
родко [2] дає економічне обгрунтування сутності та
особливостей функціонування інвестиційних фондів як
досконалої форми раціонального розміщення фінансо
вих ресурсів населення, у статті М. Іващенко [3] здійсне
но аналіз характеру та мотивів інвестиційної поведінки
домогосподарств на фінансовому ринку. О. Богояв
ленський досліджує вплив інститутів фінансового по
середництва на залученість населення в інвестиції [4],
але аналізу та динаміці приватних інвестицій на фондо
вому ринку України практично не приділено уваги.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз рейтингу глобальної конкурентоспромож
ності країн Світового економічного форуму за декіль
ка років свідчить, що Україна поступається іншим краї
нам (в тому числі Російській Федерації — 63 місце), зай
маючи 89 місце зі 155 країнучасників [5], що свідчить
про існуючі проблеми в інституційному середовищі,
бізнескліматі та прозорості та доступності фінансових
послуг.
В аналітичному огляді щодо фінансової сфери, який
було складено до Світового економічного форуму 2010
року, наведений індекс фінансового розвитку (FDI —
Financial Development Index), за допомогою якого
здійснюється оцінка та ранжування 57 провідних світо
вих фінансових систем та ринків капіталу. Цей показ
ник є інструментом для порівняння стану, динаміки та
визначення пріоритетів реформування в сфері фінансо
вих ринків (табл. 1) [6].
Перші дві сходинки у рейтингу посідають США та
Великобританія, в яких значну частку займає небанкі
вський сектор, але у 2010 році спостерігається зменшен
ня ефективності цих національних економік. У десятку
лідерів входять країни, в яких відбувається формуван
ня фінансових ринків, але за прогнозами світових анал
ітиків вони є основною рушійною силою глобального
економічного зростання та у найближчі п'ять років
здатні генерувати абсолютне зростання ВВП [6]. Украї
на підтримує свої досить низькі рейтингові показники
між країнами Східної Європи на стабільному рівні, од
нак вона має перспективи покращення існуючого ста
новища за багатьма аспектами: інституціональне сере
довище (55 місце), фінансова стійкість (55 місце), бізнес
клімат (87 місце), а також достатньо високий рівень се
к'юритизації активів — 12 місце [6].
Одним із перспективних напрямів розвитку фінан
сової сфери в Україні є фондовий ринок, який, не див
лячись на складність економічної ситуації після фінан
сової кризи, має тенденцію до зростання та розвитку.
Якщо порівняти ринкову капіталізацію фондових бірж
світу та української ПФТС, то він є найменшим за 2011
рік, що свідчить про те, що він знаходиться в стадії роз
витку та формування свого потенціалу (рис. 1) [7].
Порівняно із розвиненими ринковими економіками,
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капіталізація фондових бірж України є
Таблиця 1. Провідні країни світу у загальному рейтингу FDI
досить низькою — 0,4% від сукупного
світового ВВП. Для порівняння: США —
21%, Японія — 7%, Німеччина — 4,5%,
Африка — 3,2%, Росія — 2,6% [8].
Наведені дані свідчать про те, що ук
раїнський фондовий ринок потребує пев
ного законодавчого, організаційного впо
рядкування та впровадження повного
спектра фінансових інструментів. Тому
необхідним кроком на сучасному етапі
функціонування ринку цінних паперів є
розробка новітніх фінансових інстру
ментів, які сприяли б залученню населен
ня в інвестиційний процес.
У 2009 році Українським інститутом
розвитку фондового ринку на замовлен
ня Державного агентства з інвестицій та
інновацій була розроблена "Стратегія
впровадження новітніх фінансових інстру
ментів на ринках капіталу до 2020 року", в
якій наведені шляхи вирішення проблем
щодо стратегічної політики держави в га
лузі випуску та обігу фінансових інстру
ментів.
Метою Стратегії є підвищення інвес
тиційної привабливості ринків капіталу
для корпоративних та приватних інвес
торів, створення правових засад сек'юри
тизації боргових зобов'язань, зниження
інвестиційних та кредитних ризиків, підви
щення рівня захисту прав інвесторів і кре
диторів. Модернізація ринків капіталу по
Рис. 1. Ринкова капіталізація фондових бірж за 2007 та 2011 роки,
требує реформування державного регу
млрд грн. [7]
лювання, що полягає у розробці та впро
вадженні нормативноправових актів; виз
начення методів, де основними є пруденційне регулю вигляді банківських депозитів), бажання здійснювати
вання та нагляд. У табл. 2 наведено обсяги фінансуван неризикові операції та отримання невеликого, але га
ня державної цільової економічної програми модерні рантованого прибутку.
зації ринків капіталу в Україні за останні п'ять років [3].
Певною проблемою для членів українських домо
На сьогодні в державі немає єдиного закону, який господарств при вкладенні коштів у фондові інструмен
регулював би систему похідних фінансових інстру ти є низький рівень поінформованості щодо динаміки
ментів, їх регулювання, випуск та обіг заснований на та стану емітента, умов оподаткування таких операцій,
вимогах Цивільного кодексу України, Податкового ко а також низький рівень фінансової грамотності, що не
дексу України, Закону України "Про цінні папери та дозволяє вільно орієнтуватися в інформаційному еко
фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку номічному полі.
цінних паперів". В рамках вищезазначеної Стратегії роз
На сучасному етапі існують такі форми залучення
роблено проект Закону України "Про похідні (дерива домогосподарств в операції з цінними паперами: безпо
тиви)" [8], в якому визначаються основні види інстру середня участь в таких операціях (Інтернеттрейдинг)
ментів, учасники ринку деривативів, його регулювання та опосередкована (з використанням брокерських по
та нагляд з боку державних органів. Його прийняття за слуг професійних учасників фондового ринку), а також
безпечить розвиток ринку деривативів, приплив інвес вкладення коштів в компанії з управління активами,
тицій в економіку, появу високодохідних хеджфондів, ПІФи та недержавні пенсійні фонди.
прозорість торгів та динамічний розвиток всієї еконо
За останніми даними, з 2009 року кількість трейдерів
міки.
виросла в десятки разів і на сьогоднішній момент ста
З одного боку, держава робить кроки щодо удоско новить більш ніж 7000 осіб. Обіг, який генерують при
налення функціонування ринку цінних паперів, але, ватні інвестори і трейдери, становить приблизно 30—
перш за все, вона орієнтується на корпоративний сек 40% від загального обороту біржі. Така динаміка є по
тор, в якому є великий потенціал грошових коштів та зитивною для вітчизняного фондового ринку, бо при
можливість їх інвестування. Щодо здатності вкладення плив активних інвесторів покращує його ліквідність та
коштів з боку населення, то у посткризовий період спо еластичність.
стерігається певна низка проблем, які заважають украї
За 2010 рік завдяки приватним інвесторам помітно
нському громадянину реалізовувати вільні кошти на зросли кількість угод і обсяг торгів, частка фізичних осіб
ринку капіталів з метою от
Таблиця 2. Джерела та структура фінансування державної цільової економічної
римання додаткового до
програми модернізації ринків капіталу
ходу — стрімке падіння до
хідної частини родинного
бюджету (80% населення
отримує доход у вигляді
заробітної плати), зрос
тання споживчих цін, дот
римання інерційної, кон
сервативної інвестиційної
стратегії (заощадження у
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терміналом QUIK, проводити
технічний аналіз фондових по
казників — тобто здійснювати
купівлюпродаж активів та фор
мувати інвестиційний портфель
на власний розсуд, що є досить
ризикованим оскільки відпові
дальність за такі операцій припа
дає цілком на інвестора.
Перевагами такого виду інве
стування є: обсяг інформації,
умови торгів такі самі, як у про
фесійних учасників ринку, що
підключені до біржі безпосеред
ньо; невеликі комісійні на бро
Рис. 2. Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2002—2011 рр. [10]
керське обслуговування; еконо
мія часу завдяки проведенню
в обороті біржі становить 25%. Наприклад, для по торгів через мережу Інтернет; мінімізація кількості па
рівняння: за 2005—2007 роки приватні особи здійсню перових документів; оформлення податкових доку
вали тільки 5—10% обороту ринку. За прогнозами, у ментів та допомога у сплаті податків, щоденна звітність
2011—2012 роки кількість Інтернеттрейдерів може пе включені у вартість пакету; наявність базового програм
ревищити 20 тис. осіб. Тобто на сьогодні інвестиції ук ного забезпечення.
раїнських домогосподарств відіграють важливу роль в
Враховуючи особливості та недоліки Інтернеттрей
розвитку та позитивній динаміці вітчизняного фондо дингу, для індивідуальних інвесторівпочатківців при
вого ринку [9].
вабливим є сектор колективного інвестування, коли
Популярність Інтернеттрейдингу серед фізичних фінансові ресурси домогосподарств поєднуються з ме
осіб можна пояснити тим, що він є значно дешевшим, тою подальшого їх розміщення на фондовому ринку
ніж класичний брокеридж, поріг входження на ринок через інститути спільного інвестування (ІСІ), до яких
знизився з декількох тисяч гривень до декількох сотень. відносяться пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
А використання послуг професійних брокерів пов'яза Їх діяльність регулюється законом України "Про інсти
не з додатковими витратами: на сплату комісійних, за тути спільного інвестування (пайових та корпоративних
ввід та вивід грошових коштів та початкова сума інвес інвестиційних фондах)". Перші з них створюються ком
тування коливається від 500 до 50000 гривень.
паніями з управління активами (КУА) і не мають стату
Виходячи із вищезазначеного, приватний інвестор су юридичної особи, а вкладники можуть внести кошти
повинен мати знання із котирування цінних паперів, у фонд, купити інвестиційний сертифікат, випущений
досить значний стартовий капітал, вміти працювати із КУА. В другому випадку фонд виступає юридичною осо
Таблиця 3. Порівняльна характеристика видів інвестиційних фондів в Україні
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бою, випускає акції і може виплачувати за ними диві
За кількістю фондів
денди, а КУА залучається до управління активами та
кого фонду на договірних засадах.
м. Київ та
Динаміка кількості інститутів спільного інвестуван
Київська
ня та компаній з управління активами в Україні наведе
область
на на рис. 2.
70,4%
Згідно до законодавства, українські інвестиційні
фонди можуть бути відкритими, закритими або інтер
вальними. Така класифікація поширюється як на пайо
Дніпропетровськ
ві, так і на корпоративні фонди, однак останні на прак
Інші регіони
а область
тиці найчастіше бувають закритими. Різницю між трьо
9,0%
8,3%
ма видами цих фондів наведено у табл. 3.
Тобто індивідуальному інвестору при виборі виду і
типу інвестиційного фонду у першу чергу варто врахо
Одеська
Харківська
Донецька
вувати свої фінансові можливості й очікування від інве
область
область
область
стування. Так, не варто вкладати останні кошти в зак
2,9%
6,5%
3,0%
риті недиверсифіковані інвестиційні фонди для отри
Рис. 3. Розподіл інвестиційних фондів за регіонами
мання великого прибутку, оскільки існує високий
у 2011 році
ступінь ризику отримання збитків. Якщо приватний
інвестор розраховує отримати швидкий прибуток, не інвестування необхідно враховувати наступні фактори,
обхідно вибрати відкритий або інтервальний інвестиц що допоможуть сформувати прибутковий інвестиційний
ійний фонд, а на довгострокову перспективу — закри портфель: досвід роботи фонду на фінансовому ринку,
тий. Також при виборі конкретного фонду необхідно якість та професійність управління активами, надійність
звернути увагу на його власні фінансові показники. При КУА, рівень інвестиційної диверсифікації та склад ак
бутковість того чи іншого фонду залежить від його інве тивів фонду, ступінь ризику, податкове навантаження,
стиційної стратегії та структури активів.
інформаційну прозорість фінансових показників.
В українському законодавстві на сьогодні немає
Певним бар'єром для населення є те, що у регіонах
класифікації фондів за складом їх активів, але для по практично відсутні КУА або їх представники, які за
тенційного інвестора необхідно знати, що серед інвес рейтингами займають лідируючи позиції. За даними ук
тиційних фондів можна виділити: фонди акцій, об раїнської асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), про
лігацій, фонди грошового ринку, збалансовані й індексні відними регіонами за кількістю інвестиційних фондів та
фонди.
КУА є Київ та Київська область, Дніпропетровська,
Фонди акцій — грошові кошти фонду інвестуються Харківська, Донецька та Харківські області (рис. 3) [10].
переважно в акції (наприклад, "Синергія 3" КУА "Кінто";
Пересічному громадянину, який не має спеціальних
"Отаман: Фонд Перспективних Акцій" ІГ "УНІВЕР").
знань в сфері управління особистими фінансами та ви
Фонди облігацій інвестують переважно в державні, сокого рівня фінансової грамотності, досить важко са
муніципальні та корпоративні облігації (наприклад, мостійно розібратися в розмаїтті інвестиційних фондів,
"Фонд українських облігацій" КУА "Citadele Asset компаній з управління активами та продуктів, які вони
Management Ukraine"; "Прем'єр фонд облігацій" КУА пропонують.
"Foyil").
За останні роки кількість інвестиційних компаній та
Фонди грошового ринку значну частину своїх ак компаній з управління активами значно зросла. Тому в
тивів розподіляють між інструмен
тами грошового ринку, у першу
Таблиця 4. Порівняльна характеристика продуктів управління для приватних
чергу, депозитами, а також обліга
інвесторів ІГ "Арт Капітал"
ціями ("ОТП Класичний" КУА
"ОТП Капітал";"Райффайзен гро
Характеристика
«Індивідуальний
«Арт Копилка»
«Арт фишка»
шовий ринок" КУА "Райффайзен
продуктів управління
трейдер»
Аваль";"СЕБ фонд грошовий ри Ціль
накопичення та
отримання високого
отримання прибутку
нок" КУА "SEB Asset Management
отримання прибутку
доходу від інвестицій
Ukraine").
Мінімальна межа
від 500 грн.
від 500 грн.
від 15000 грн.
У складі активів збалансованих входження
консервативна
агресивна
помірно-агресивна
фондів є акції, облігації та депози Стратегія
90% – державні та
100% – ф’ючерс на
100% – ф’ючерс на
ти. При цьому часто такі фонди Інструменти
корпоративні облігації, Індекс українських
Індекс українських
інвестують в акції другого і треть
10% – ф’ючерс на
акцій
акцій
ого ешелону, що дозволяє підви
Індекс українських
щити потенційну прибутковість, а
акцій
високі ризики компенсуються інве Рівень доходності (без
стиціями в інструменти з фіксова врахування комісійних 20—22%
240%
100%
ною прибутковістю — депозити й витрат)
облігації ("Преміумфонд збалан Потенційний ризик
ризик зменшення
100%
20%
сований" КУА "ПІОГЛОБАЛ Ук
обсягу депозиту
раїна";"Магістрфонд збалансова Мінімальний
рекомендований
від 1 року
від 3 місяців
від 3 місяців
ний" КУА "Магістр").
Структура активів індексних термін інвестування
протягом 3 діб з
3 дні до і 3 дні після
протягом 3 діб з
фондів відбиває склад індексів ук Вивід коштів
моменту надання
експірації
моменту надання
раїнських біржових майданчиків.
розпорядження про
найближчого
розпорядження про
За своєю суттю це також фонди
вивід коштів
ф’ючерсного
вивід коштів
акцій, але ті, що входять в індекс
контракту
ний кошик ("Преміумфонд індек Комісійні виплати
– поповнення рахунку
– комісія трейдеру –
– комісія трейдеру –
сний" КУА "Піоглобал Україна";"
– 2% від суми;
30% від прибутку;
30% від прибутку;
АмадеусІндекс ПФТС" КУА
– ведення рахунку – 50 – ведення рахунку – 50 – ведення рахунку – 50
"Амадеус") [9].
грн. на рік
грн. на рік
грн. на рік
Отже, українському приватно Доходність портфеля
16,77%
110%
107,3%
му інвестору при виборі об'єктів за 8 місяців 2012 року
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Депозити у гривні

17,4%

"Золотий" депозит (за оф. курсом золота)

16,9%

Депозити у дол. США
Депозити у євро
Інфляція (індекс споживчих цін, рік до року)
-4,6%

Нерухомість у Києві

-8,3%

Закриті (невенчурні) ІСІ
-18,6%

9,3%
5,3%
8,0%

сервативною стратегією були більш
ефективними у збереженні вартості за
ощаджень своїх вкладників, а деякі за
безпечили їх примноження.
Разом з тим, депозити у золоті та
у євро, які у четвертому кварталі 2011
р. були збитковими, за наслідками
всього періоду мали розрахункову
дохідність, відповідно, +16,9% та
+5,3%. Найбільш доходними, на тлі
підвищення ставок на фінансових рин
ках у 2011 році були річні банківські
вклади у гривні (17,5%).

Інтервальні ІСІ

ВИСНОВКИ
Отже, розглянувши існуючі на фон
-40,3%
довому ринку інструменти інвестуван
Індекс УБ
ня, можна прийти до висновків, що для
-45,2%
приватного інвестора формування інди
Індекс ПФТС
відуального інвестиційного портфеля є
досить складним питанням. Тому на по
-50% -40% -30% -20% -10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
чатковому етапі необхідно не вкладати
гроші в один вид активів, а, можливо,
За 2010 рік
За 2011 рік
довіритися професіоналам — інвес
Рис. 4. Динаміка доходності депозитів, інвестиційних фондів та індексів
тиційній компанії, компанії з управлін
ня активами або індивідуальному бро
умовах підвищеної конкуренції інституціональні гравці керу, які будуть здатні певним чином диверсифікувати пор
розробляють нові продукти, що дають можливість при тфель залежно від змінних умов ринкового середовища.
ватному інвестору отримати додатковий дохід.
Зарубіжний досвід свідчить, що більша частина приватних
Ці продукти мають різну структуру за активами, інвестицій поступає через інвестиційні фонди та довірче
рівень ризику та дохідності. Однією із відомих інвести управління, тому цей сектор фінансового ринку має перс
ційних компаній в Україні є "ІГ Арт Капітал", яка пра пективи розвитку. Таким чином, подальше дослідження в
цює на фінансовому ринку приблизно десять років. На сфері формування інвестиційного портфеля для домогос
прикінці 2011 року фахівцями цієї компанії було роз подарства є необхідним і актуальним.
роблено структурний продукт з назвою "Арт Копилка",
а на сьогодні фахівці розробили ще додаткові інстру
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4) [10], а у гібридного продукту "Арткопилка" — пози www.weforum.org.
тивною за рахунок комбінації агресивної складової (ф'ю
6. The Financial Development Report 2010 [Електрон
черса UX) та консервативної (ОВДЗ, облігації Ощадбан ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.weforum.org.
ку Росії та корпоративні облігації Агромат) [11].
7. Савчин В.П. Фондовий ринок України та перспек
Здійснивши аналіз наведених на рис. 4 показників, тиви його розвитку [Електронний ресурс]. — Режим
можна зробити висновки, що у 2011 році індекси фон доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/
дового ринку демонстрували поступовий знижувальний Ekon/2012_36/statti/4_5.htm.
тренд (40 — 45%), наблизившись до рівня 2009 року.
8. Проект Закону України "Про похідні (деривати
Таку ж тенденцію продемонстрували й ІСІ: провал фон ви)" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
дових індикаторів у третьому кварталі 2011 р. та відтік www.ligazakon.ua/1_doc.2/nsf.
капіталу у другому півріччі позначилися на фондах
9. Путівник у світі особистих фінансів [Електрон
відкритого та інтервального типів, середня доходність ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.prosto
яких впала значно нижче, ніж закритих ІСІ. Відкриті ІСІ bank.ua/finansovyy_gid.
показали за 2011 рік у середньому 1,5%, інтервальні ІСІ
10. Українська асоціація інвестиційного бізнесу
— 18,7%, закриті ІСІ — 8.3%.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
Таким чином, у 2011 році публічні ІСІ, особливо із www.uaib.com.ua.
агресивними інвестиційними стратегіями, зазнали збитків
11. Webсайт ІГ "Арт Капітал" [Електронний ресурс].
(за рахунок падіння фондових індексів) і втратили попу — Режим доступу: http://private.artcapital.com.ua.
лярність серед інвесторів. У той же час ряд фондів із кон Стаття надійшла до редакції 28.08.2012 р.
-21,5%

Відкриті ІСІ
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А. Р. Дунська,
к. е. н, доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Обгрунтовано вплив інновацій на розвиток промислового підприємства. Визначено сутність
інноваційного механізму. Систематизовано ключові проблеми формування інноваційного механіз?
му розвитку промислових підприємств в Україні. Сформулювало напрями вдосконалення інновац?
ійної сфери з метою підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на світовому
ринку.
It was proved the influence of innovation on the development of industrial enterprise. The essence of
innovation mechanism was defined. It was systematized key issues of forming of innovative mechanism
of industrial enterprises in Ukraine. It was formulated the directions of innovative areas to increase the
competitiveness of Ukrainian enterprises in the global market.

Ключові слова: інновація, інноваційний механізм, інноваційна діяльність, промислове підприємство, кон!
курентоспроможність.

ВСТУП
Розвиток світової економічної системи сьогодні ба
зується на двох основних передумовах: інновації та
глобалізація. Саме ці фактори не лише складають
підгрунтя економічного розвитку країн і регіонів, а й
визначають можливість подальшого існування на рин
ку окремого підприємства як частини більш глобаль
ної економічної системи. Інноваційний розвиток та
глобалізаційні тенденції в сучасному світовому еконо
мічному просторі змінюють характер конкурентної бо
ротьби між підприємствами, вимагають перегляду їх
конкурентної політики, ініціюють пошук найбільш су
часних і ефективних механізмів управління розвитком
підприємств. На рівні підприємства ключовою пробле
мою сьогодні є необхідність формування інноваційно
го механізму, який буде спроможний забезпечити
міжнародну конкурентоспроможність підприємства.
Останнім часом суттєво збільшується кількість
публікацій, присвячених проблематиці інноваційно
го розвитку, але наукових праць, що розглядають
інноваційні механізми розвитку підприємств, досить
невелика кількість. Так, окремі аспекти інноваційно
го механізму розвитку промислового підприємства
розглядались в роботах Г.Д. Ковальова (введено по
няття інноваційних комунікацій, логістичних іннова
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ційних функцій, логістичних інноваційних операцій)
[1], П. Шеко (визначені фактори процесу інновацій
ної діяльності: світовий поріг знань, інноваційні
фінансові ресурси, інноваційні підприємці, поле
інноваційної активності, інноваційний клімат) [2],
А.А. Дагаєва (виокремлено венчурний механізм ос
воєння нововведень, механізм приватних капіталов
кладень в НДДКР, механізм активізації регіональних
науковотехнічних ресурсів, механізм технологічних
трансферів) [3].
Серед вітчизнаних науковців, що займаються питан
нями інноваційного розвитку промислових підприємств,
слід відзначити дослідження Гриньова А.В., Ілляшенко
С.М., Федулової Л.І. [4; 5; 6].
Проте, незважаючи на достатньо грунтовні і різно
планові дослідження складових інноваційного розвит
ку, відсутнє наукове визначення інноваційного механі
зму розвитку підприємства та не досліджені питання
щодо можливості формування ефективного інновацій
ного механізму.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Отже, мета даної статті полягає у визначенні про
блем побудови інноваційного механізму розвитку сучас
них промислових підприємств в Україні.

Економiка та держава № 11/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Таблиця 1. Підіндекс "інновації" та його складові для України протягом
2008—2011 рр. [9]
У першу чергу, конкретизуємо
розуміння категорії "інноваційний
2008—2009
2009—2010
2010—2011
механізм". В технічних науках ме
Рейтинг
з
Бал
Рейтинг
з
Бал
Рейтинг
з
Бал
ханізм розглядають як сукупність
134 країн
(1-7)
133 країн
(1-7)
134 країн
(1-7)
деталей, що виконують необхідні
52
3,4
62
3,21
63
3,11
рухи, пов'язані між собою і викори Інновації
Інноваційна
31
3,8
32
3,7
37
3,5
стовуються для передачі та перетво спроможність
рення руху. Виходячи з цього, інно Якість науково48
4,2
56
3,9
68
3,6
ваційний механізм можна визначити дослідних інститутів
як сукупність взаємозв'язаних ва Видатки компаній на
желів, що забезпечують здійснення дослідження і
52
3,3
68
3,0
69
3,0
інноваційної діяльності, її стимулю розвиток (ДіР)
вання та регулювання. Отже, про Взаємозв’язки
блеми, що на даному етапі перешкод університетів з
49
3,6
64
3,5
72
3,5
жають побудові ефективного інно промисловістю у
сфері
ДіР
ваційного механізму розвитку про
мислових підприємств, витікають із Державні
новітніх
54
3,7
85
3,3
112
3,1
сучасного стану інноваційної діяль закупівлі
технологій і продукції
ності в країні.
Наявність вчених та
54
4,4
50
4,4
53
4,3
Сьо го дні стан інноваційно ї інженерів
діяльності в Україні можна визначи Кількість патентів,
ти як кризовий. Якщо в економічно отриманих у США
65
0,3
64
0,5
64
0,4
розвинених країнах 85—90% приро (на 1 млн населення)
сту ВВП забезпечується шляхом ек
спорту високотехнологічної продукції, в Україні ж, Так, аналіз інноваційної активності українських під
за оцінками експертів, пороговий рівень існування приємств показав її нестабільність. Кількість підпри
інноваційної моделі економіки визначається 40% інно ємств, що здійснюють інноваційну діяльність, скорочу
вативності, а фактичний рівень забезпечення еконо валась протягом 2008—2009 років і зростала протягом
мічного росту за рахунок технологічних нововведень 2010—2011 р. (табл. 2).
української економіки коливається в діапазоні лише
Як видно з таблиці, 73% від загальної суми витрат
5—10% [7].
на інноваційну діяльність спрямовується фактично на
Вітчизняне промислове виробництво має досить оновлення виробничої бази, оскільки виробничі по
низький рівень наукоємності. Економіка України здеб тужності в цілому по промисловості достатньо зно
ільшого представлена низькотехнологічними галузями: шені. На дослідження і розробки витрачається лише
добувна і паливна; харчова, легка промисловість, агро 7,5%, на закупівлю нових технологій — 2,3%. Така
промисловість. Майже 95% промислових підприємств структура інноваційних витрат свідчить, що підприєм
виробляють продукцію, що властива 3му та 4му тех ства зорієнтовані здебільшого на вирішення поточних
нологічним укладам.
проблем, досягнення короткострокових результатів, а
У запропонованій Експертною Комісією ЄС системі не на перспективу. Підприємцям простіше закупити
європейського інноваційного індексу, що введений з ме нове обладнання і опанувати виробництво нової для
тою з'ясування відносних позицій кожної країни в об даного підприємства продукції, відзначивши ці витра
ласті інноваційного розвитку, Україна разом з більшістю ти як інноваційні, аніж витрачати кошти на досліджен
країн Центральної і Східної Європи знаходяться в групі ня, які не завжди можуть принести швидкий комерц
держав, що йдуть навздогін. На Європейському іннова ійний успіх.
ційному табло перед нашою країною містяться ще 3 гру
Також аналіз статистичної інформації показав по
пи країн: країнилідери, країни — "послідовники", краї ступове зниження інноваційної активності саме промис
ни — "помірні інноватори". Це свідчить про досить лових підприємств (табл. 3) [10].
низькі позиції України у сфері інновацій в порівнянні з
Як свідчать статистичні дані, надзвичайно мала
іншими країнами світу [8].
кількість підприємств опановують інновації: протягом
За даними останнього звіту Всесвітнього економіч останніх п'яти років лише 10—12,8 %, що в 3—4 рази мен
ного Форуму про глобальну конкурентоспроможність ше, ніж в інноваційно розвинутих економіках. Проте
2010—2011 рр., Україна посіла лише 89е місце серед 133 варто відмітити тенденцію до зростання інноваційно
країн проти 82го місця у 2009—2010 рр. (72 місце у активних промислових підприємств за останні три роки.
2008—2009 рр.) [9].
Поряд з цим, протягом досліджуваного періоду спос
Рейтинг України за підіндексом "інновації" у 2010— терігається скорочення питомої ваги інноваційної про
2011 рр. знизився до 63го місця
проти 62го у 2009—2010 рр. На зни
Таблиця 2. Інноваційна активність
ження цього рейтингу вплинуло по
гіршення його складових, зокрема:
У тому числі за напрямами
Питома
інноваційна спроможність (37е
у тому числі
придбання
вага
машин,
місце проти 32го), якість науково
підприпридобладнання
дослідних інститутів (68е місце
Загальна дослідємств,
бання
та
проти 56го), взаємозв'язки універ Роки
сума
ження і
інші
внутзовніщо
нових
програмного
ситетів з промисловістю у сфері
витрат
розровитрати
шні
рішні
займалися
технозабезпечення
бки
НДР
НДР
досліджень і розвитку (72е місце
інновалогій
з упропроти 64го), державні закупівлі
ціями
вадженням
новітніх технологій і продукції (112
інновацій
е місце проти 85го) (табл. 1).
%
млнгрн.
Зазначені негативні тенденції в 2007 14,2
10850,9
986,5
793,6
192,9
328,4
7471,1
2064,9
інноваційній сфері України, за оці 2008 13,0
11994,2
1243,6
958,8
284,8
421,8
7664,8
2664,0
нками міжнародних інститутів, 2009 12,8
7949,9
846,7
633,3
213,4
115,9
4974,7
2012,6
8045,5
996,4
818,5
177,9
141,6
5051,7
1855,8
підкріплюються і внутрішньодер 2010 13,8
14333,9
1079,9
833,3
246,6
324,7
10489,1
2440,2
жавними статистичними даними. 2011 16,2
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будувати лише на основі збільшен
ня бюджетного фінансування нау
кової та науковотехнічної діяль
Питома вага
Питома
Освоєно
ності, державного замовлення на
вага
Впроваджено
у т.ч.
з них
реалізованої
виробництво
проведення наукових досліджень
підприєнових
маловіднові
інноваційної
інноваційних
або вдосконалення законодавчої
мств, що
технологходні,
види
Роки
продукції в
видів
бази. Функції держави мають охоп
впровагічних
ресурсотехобсязі
продукції,
джували
процесів
зберігаючі
ніки
промислової,
лю вати по будо ву і нно ваці йно ї
найменувань
інновації. %
%
інфраструктури, формування інсти
2006
10,0
1145
424
2408
786
6,7
тутів розвитку економіки, кластер
2007
11,5
1419
634
2526
881
6,7
ну політику тощо.
2008
10,8
1647
680
2446
758
5,9
На жаль, всі спроби щодо вдос
2009
10,7
1893
753
2685
641
4,8
коналення законодавства, створен
2010
11,5
2043
479
2408
663
3,8
ня технопарків та бізнесінкуба
2011
12,8
2510
517
3238
897
3,8
торів, формування інноваційних
кластерів мають безсистемний ха
Таблиця 4. Фінансування інноваційної діяльності
рактер. Надзвичайно парадоксаль
ним є той факт, що витрачаючи кош
ти на утримання НДІ, держава май
Роки
же не користується таким потуж
2007
2008
2009
2010
2011
Джерела
Млн
Млн
Млн
Млн
Млн
ним важелем науковотехнічної
%
%
%
%
%
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
політики, як державне замовлення
Власні
7999,6 73,7
7264,0 60,6 5169,4 65,0 4775,2 59,4 7585,6 52,9 на високотехнологічні винаходи. За
Державного
цим показником Україна посідає
144,8
1,3
336,9
2,8
127,0
1,6
87,0
1,1
149,2
1
бюджету
одне з найнижчих місць у глобаль
Іноземних
ному рейтингу конкурентоспро
321,8
3,0
115,4
1,0
1512,9 19,0 2411,4 30,0 56,9
0,4
інвесторів
можності ВЕФ — 112те [12].
Інші джерела
2384,7 22,0
4277,9 35,7 1140,6 14,3 771,9
9,6
6542,2 45,7
Для реалізаці ї принципо вих
Загалом
10850,9 100,0 11994,2 100,0 7949,9 100,0 8045,5 100,0 14333,9 100,0
змін у характері здійснення іннова
ційної діяльності з подальшим про
дукції в промисловості. В 2010—2011 р. цей показник суванням у напрямі побудови інноваційної економі
був на рівні 3,8 %. Для порівняння: питома вага реалізо ки всі елементи інноваційної системи необхідно об
ванної інноваційної продукції в промисловості Росії в єднати в єдиний інноваційний механізм, що здатний
минулому році становила 5% [11], за даними Белстата, сформувати інноваційне бізнессередовище, забез
питома вага відвантаженої інноваційної продукції в печити підтримку інноваційному бізнесу та стимулю
Білорусі зросла в 2011 р. до 17,4%.
вати відновлення інновацій.
За висловом президента Центру антикризових
Для побудови інноваційного механізму необхідно не
досліджень Ярослава Жаліла, "треба враховувати, що лише визначити правильний набір елементів інновацій
специфіка та спеціалізація української продукції ної системи, а, перш за все, забезпечити узгоджене
така, що, значна частка — це сировина, мінеральні прийняття рішень як на рівні держави, так і на рівні ок
ресурси, аграрна продукція. Тому інноваційності до ремого підприємства, що здійснює інноваційну діяль
сягати надзвичайно важко. Проте треба прагнути до ність, причому рішення ці мають бути спрямовані на ви
рівня, який притаманний світовим зразкам. Щонай рішення нагальних проблем, що гальмують інновацій
менше, частка інноваційних підприємств має станови ний розвиток економіки.
ти 30—40%"
Найважливішою проблемою, що перешкоджає ак
Основною перешкодою для активізації інновац тивізації інноваційної діяльності в країні, є, на мій по
ійної діяльності в Україні вважається недостатнє гляд, нерозуміння сучасними підприємствами ролі
фінансування даного напрямку. За даними Держком інновацій в конкурентній боротьбі. Наукові устано
стату, фінансування інноваційної діяльності протя ви, зосереджені на здійсненні фундаментальних дос
гом останніх 5 років здійснювалось головним чином лі джень, зайнятті сьог одні свої м виживанням,
власними силами підприємств, проте в 2011 р. ссутє підтримкою досягнутого науковотехнічного рівня.
во збільшилась питома вага інших джерел фінансу Станом на 2011 р. в нашій державі налічується 1255
вання інноваційної діяльності в загальному обсязі наукових установ, більшість з них фінансується з
(табл. 4).
бюджету [10], тобто, виходячи з обсягів бюджетного
На думку багатьох дослідників проблем інновацій фінансування, кожна установа щороку отрмує близь
ного розвитку економіки України, ключову роль у ко 1—2 млн грн. Очевидно, що грунтовних наукових
фінансування інноваційних розробок та проектів по результатів, розробок з високим рівнем новизни за ці
винна взяти на себе держава. В нашій країні критично кошти не отримати. Підприємці, що мають можливість
мало коштів спрямовується державою на інноваційну втілити результати наукових розробок, не відчувають
діяльність. Відповідно до Закону України "Про науко їх комерційного успіху, а тому і не квапляться впро
ву та науковотехнічну діяльність", бюджетне фінан ваджувати їх у виробництво. Кількість закінчених і
сування даного напряму має становити 1,7% від ВВП прийнятих замовниками розробок з нових видів тех
України. В 2011 р. державне фінансування інновацій ніки і технологій скоротилася за останні 10 років у
ної діяльності становило 0,3% реального ВВП, в той 4,8 рази, а розробок з використанням винаходів — у
чак як в економічно розвинених країнах, таких як Япо 7,5 разів. Розрив у системі "дослідження — комерціа
нія, США, Німеччина, обсяг витрат коливається від лізація" збільшується.
2,5% до 4%.
Побудова інноваційного механізму розвитку про
Однак, на мою думку, збільшення державної мислових підприємств має грунтуватися на трьох основ
фінансової підтримки інноваційної сфери принципо них підвалинах:
во не змінить характер інноваційної діяльності.
1) інноваційний попит передбачає збільшення попи
Більш вагомою може стати робота владних інститутів ту на інноваційні продукти, технології, знання;
у напрямі створення інноваційно сприйнятливої ат
2) інноваційна пропозиція передбачає здійснення
мосфери діяльності для сучасних промислових суб'єктами підприємницької діяльності інноваційної
підприємств. Інноваційну економіку неможливо по діяльності з метою посилення своїх позицій в конку
Таблиця 3. Впровадження інновацій на промислових
підприємствах
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ретному середовищі за рахунок збільшення пропозиції
інноваційної продукції;
3) інноваційне регулювання охоплює заходи на на
ціональному та регіональному рівнях, спрямованні на
вдосконалення інноваційного законодавства, створен
ня інноваційної інфраструктури, підвищення науково
технічного потенціалу країни за рахунок бюджетного
фінансування.
Досві д еко но мі чно го розвитку краї н світу
свідчить, що подолання низької конкурентоспромож
ності та набуття рівноправної участі вітчизняних ви
робників у міжнародній кооперації на вигідних умо
вах як для підприємців, так і для держави може відбу
ватись при таких порогових значеннях, якщо: частка
обробної промисловості в загальному обсязі промис
лової продукції не менша за 70%, а частка машинобу
дування — 20%; витрати на НДДКР — 2% ВВП; знос
основних фондів не перевищує 50%; обсяг ВВП на
душу населення від середнього по "сімці" розвинутих
країн не менший за 50%, а його щорічний приріст пе
ребільшує 3%; тіньовий сектор економіки не переви
щує 10% ВВП; вітчизняні валютні кошти повертають
ся зза кордону; інфляція не перебільшує 3,1% на рік
і ціни стають стабільними. Зростання експорту нау
коємних, високотехнологічних товарів та послуг (тоб
то частка в експорті високотехнологічної продукції)
є не меншою за 15%, а продукції машинобудування —
40%); наявність імпорту у внутрішньому споживанні
не перевищує 25,0% [13].
Наведені цифри — це фактично ключові орієнтири,
досягнення яких є зумовленою необхідністю для нашою
країни. В іншому випадку криза в інноваційній сфері
буде лише загострюватись.
Визначене підгрунтя для формування інноваційно
го механізму розвитку промислових підприємств —
інноваційний попит, інноваційна пропозиція, іннова
ційне регулювання — необхідно, в першу чергу, розроб
ляти і стимулювати в тих галузях економіки, де Україна
має потенціал розвитку міжнародної конкурентоспро
можності. Державна підтримка у вигляді бюджетного
фінансування, законодавчої бази, інноваційної інфра
структури повинна мати цільовий характер. Обмежені
державні фінанси доцільно спрямовувати не на науку і
інновації загалом, а на конкретні цільові програми про
ривного характеру, результатами виконання яких мо
жуть стати інновації з високим рівнем новизни, цікаві
не лише на внутрішньому ринку, а, в першу чергу, на
світвому ринку.
Ще однією суттєвою проблемою вітчизняної про
мисловості є орієнтація на виробництво продукції з
низькою доданою вартістю. У виробників просте
жується низька орієнтація на кінцевого споживача, на
його вимоги і бажання. Споживацькі товари, що про
понує українська промисловість, не цікаві закордон
ним споживачам. Український експорт — це в основ
ному сировина, напівфабрикати, продукція агропро
мислового комплексу. Всі ці статті не містять високої
доданої вартості, а тому і не можуть принести висо
ких прибутків нашій країні. Збільшення доданої вар
тості в продукції, що реалізується на внутрішньому і
зовнішньому ринку, прямо залежить від характеру
інноваційної діяльності підприємств, від їх вмотивова
ності на здійснення інноваційної діяльності, від їх гли
бокого розуміння, що інновації є основними важелем
підвищення конкурентоспроможності продукції, від їх
прагнення отримувати постійний потік прибутку в дов
гостровій перспективі, а не орієнтуватися лише на виг
раш сьогодні.

ва новизна полягає в системному погляді на визна
чення категорії "інноваційний механізм" і виділенні
проблем, пов'язаних з його ефективною розбудовою.
Також автором вперше визначені підвалини створен
ня інноваційного механізму розвитку промислових
підприємств. Практична цінність проведеного досл
ідження полягає в аналізі і систематизації великого
обсягу інформативностатистичних джерел з метою
визначення ключових проблем інноваційної сфери в
Україні. Зусилля щодо розвитку інноваційної діяль
ності в Україні доцільно спрямувати за такими по
зиціями:
— створення наукоємних виробництв;
— розвиток інноваційної інфраструктури;
— забезпечення комерціалізації результатів науко
вих досліджень;
— розширення міжнародного співробітництва в
інноваційній сфері;
— вдосконалення державної інноваційної політики;
— захист прав інтелектуальної власності.
Подальші дослідження за даною проблематикою
мають бути зосередженні на практичних аспектах фор
мування інноваційного механізму, визначення структур
них складових інноваційного механізму і питаннях прак
тичного втілення концепції інноваційного механізму на
промислових підприємствах з метою їх ефективного
розвитку.
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МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ PЕЙТИНГИ ЯК
ФАКТОP ЕКОНОМІЧНОГО ІМІДЖУ КPАЇНИ
Досліджено pейтинг інноваційного pозвитку кpаїн та його вплив на економічне зpостання. Пpоаналізовано
підіндекс "інновації" за складовими та його вплив на фоpмування економічного іміджу Укpаїни.
Research rating of innovation development and its impact on economic growth. Analyzed Subscript "innovation"
with constituents and its dependence on the formation of economic image of Ukraine.
Ключові слова: інноваційний pейтинг, глобальні індекси інновацій, стpатегія інноваційного pозвитку,
активізація інноваційного попиту.
Key words: innovative rating, global indices of innovation, innovation strategy development, promotion of
innovative demand.
ВСТУП
Сучасні тенденції глобалізаційних пpоцесів набули все
охоплюючого хаpактеpу, стимулюючи суттєві зpушення у
світовому економічному пpостоpі, а саме — в інноваційному
pозвитку. Одним з найважливіших напpямів інноваційної
діяльності є дослідження інноваційних pейтингів, які впли
вають на світовий економічний pозвиток. Зазначені пpоблеми
набули особливої актуальності, оскільки саме підвищення
pейтингу кpаїн в інноваційній діяльності є однією з головних
умов виходу з pецесії кpаїн, які зазнали значних втpат внас
лідок світової фінансовоекономічної кpизи, особливо
Укpаїна. Євpопейський вибіp Укpаїни на шляху інтегpації у
високотехнологічне конкуpентне сеpедовище зумовив не
обхідність аналізу інноваційного pейтингу Укpаїни.
Теоpетичною базою дослідження стали пpаці таких
заpубіжних учених, як І. Ансофф, P. Базель, Б. Беpман, С.
Блек, Д. Бойт, P. Бpаун, Г. Каpтеp, Н. Малхотpа, С. Міл
леp. Питання інноваційного pозвитку кpаїн на сучасному
етапі глобалізаційних пpоцесів знайшли висвітлення в
pоботах вітчизняних науковців, зокрема В.Д. Базилевича,
В.Г. Геpасимчука, О.Л. Каніщенко, Л.Л. Кістеpського, А.І.
Кpедісова, Н.Н. Мазуpіної, В.Ф. Онищенка, В.Н. Паpсяка,
О.І. Pогача, Г.К. Pогова, В.P. Сіденка, А.О. Стаpостіна І.О.
Ткаченка, А.С. Філіпенка, Т.М. Циганкової, М.Г. Чумачен
ка, Н.Н. Чуpілова, О.І. Шниpкова.
Віддаючи належне науковим напpацюванням вітчизня
них та заpубіжних учених у дослідженні даної пpобле
матики, потpібно зазначити, що деякі питання залишають
ся дискусійними, а саме — щодо економічного іміджу кpаїн
та Укpаїни зокpема в стpатегічному напpямі інноваційного
pозвитку; визначення впливу інноваційних pейтингів на
підвищення економічного pівня кpаїн.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — узагальнення теоpетичних підходів та
pозpобка пpактичних pекомендацій щодо фоpмування
pейтингу інноваційного pозвитку кpаїн та його вплив на еко
номічний імідж Укpаїни. У роботі використовувались на
ступні методи дослідження: метод історичного аналізу, де
дуктивний та індуктивний методи, (при систематизації та
поглибленому розкритті інноваційних рейтингів). Емпірич
ний та статистичний методи стали основою при обробці да
них окремих країн, що знаходяться на вищих щаблях світо
вого рейтингу інноваційних індексів.
РЕЗУЛЬТАТИ
Світова економіка увійшла в пеpіод pадикальної
стpуктуpної тpансфоpмації, пов'язаної із суттєвим
зpостанням pолі наукомістких, високотехнологічних
виpобництв, pозвиток яких визначається, головним чином,
інтенсивним викоpистанням знань і шиpоким впpовадженням
інновацій у pізні сфеpи економічного життя. Фоpмується так
звана економіка, що гpунтується на знаннях. Це актуалізує
питання інноваційної діяльності, яка є фактично неодмінною
умовою побудови ефективної економіки, конкуpенто
спpоможної на світових pинках. До найбільш відомих та
шиpоко пpийнятих у світовій теоpії та пpактиці виміpювання
та поpівняльного аналізу інноваційного pозвитку кpаїн
індексів належать: Глобальний індекс інновацій (Global
Innovation Index, GII), який pозpаховує аналітичний центp
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Лозаннської школи бізнесу INSEAD, Швейцаpія;
Міжнаpодний індекс інновацій BCG (Intеrnational Innovation
Index BCG, IntII BCG), який pозpаховують експеpти Бос
тонської консалтингової гpупи, США; Індекс інноваційної
спpоможності (Innovation Capacity Index, ICI) міжнаpодної
дослідницької стpуктуpи EFD — Global Consulting Network;
Інноваційний індекс Євpопейського інноваційного табло
(European Innovation Scoreboard Summary Innovation Index,
SII).Названі індекси pізняться своїми складовими,
алгоpитмом інтегpації та шкалою значень показників.
Глобальний індекс інновацій INSEAD pозpаховується з
2007 p. експеpтами Бізнесшколи INSEAD на базі 132 кpаїн.
Автоp концепції GII пpофесоp Сумітpа Дутта наголошує на
ключовій pолі інноваційного потенціалу та інноваційної по
літики кpаїн, в контексті забезпечення їхньої конкуpенто
спpоможності в глобальному сеpедовищі, як пpовідної
pушійної сили сучасних змін, двигуна pозвитку та добpобуту.
Методика pозpахунку індексу зумовлює виокpемлення двох
гpуп показників: Індекс умов (фактоpів) інноваційного
pозвитку (Innovation Input Index), що складається з суб
індексів: інститути; людський потенціал; загальна
інфpастpуктуpа; pозвинутість pинків; pозвинутість бізнесу;
Індекс pезультатів інноваційного pозвитку (Innovation Output
Index), який містить субіндекси: pезультати наукових дослі
джень; твоpчі досягнення та добpобут.
Названі субіндекси включають в себе 19 узагальнюю
чих показників та більш ніж 60 індикатоpів, які висвітлю
ють pізні аспекти інноваційного pозвитку та отpимані з чи
сельних джеpел.
Міжнаpодний індекс інновацій BCG для 110 кpаїн
pозpахований у США за методикою Бостонської консалтин
гової гpупи. Індекс містить шість субіндексів, які поділяють
ся на дві наступні гpупи.
1. Умови інноваційного pозвитку: бюджетноподатко
ва політика; інші політики (політика освіти, тоpгівельна пол
ітика, інфpастpуктуpна політика тощо); інноваційне
сеpедовище (освіта, кваліфікація pобочої сили, якість
інфpастpуктуpи, бізнесове сеpедовище). Названі умови чи
нять вплив на інноваційний pозвиток шляхом підтpимки або
стpимування зусиль компаній та галузей економіки.
2. Pезультати інноваційного pозвитку: ефективність бізне
су (високотехнологічний експоpт, пpодуктивність пpаці,
pинкова капіталізація компаній); вплив інновацій на суспільство
(зайнятість, інвестиції, мобільність бізнесу, економічне
зpостання).
Індекс інноваційної спpоможності pозpаховує
міжнаpодна дослідницька стpуктуpа EFD — Global Consulting
Network очолювана пpофесоpом Аугусто Лопесом Клаpосом,
на базі 131 кpаїни. У стpуктуpі Індексу інноваційної спpо
можності виокpемлено наступні п'ять базових фактоpів:
1. Інституційне сеpедовище: ефективність уpяду; якість
деpжавного упpавління; стpуктуpна політика; макpо
економічна стабільність.
2. Людський капітал, пpофесійна підготовка.
3. Pегулятоpна політика, умови та пpавові засади веден
ня бізнесу.
4. Дослідження та pозpобки: інноваційна інфpа
стpуктуpа, патенти та тоpговельні маpки.
5. Спpийнятливість та викоpистання інфоpмаційноко
мунікаційних технологій.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Світові pейтинги інноваційного pозвитку
Глобальний
індекс
інновацій
INSEAD
Швейцаpія
Швеція

Значення
індексу
(місце в
pейтингу)
4,86 (1)
4,85 (2)

Міжнаpодний
Значення
індекс
індексу
інновацій
(місце в
BCG
pейтингу)
Сінгапуp
2,45 (1)
Південна
2,26 (2)
Коpея
Сінгапуp
4,83 (3)
Швейцаpія
2,23 (3)
Гонконг
4,82 (4)
Ісландія
2,17 (4)
Фінляндія
4,72 (5)
Іpландія
1,88 (5)
Pосія
0,31(54)
Pосія
-0,09 (49)
Укpаїна
0,02 (62)
Укpаїна
-0,45 (64)
Джеpело: Pозpоблено автоpом на основі даних [2, 3].

Індекс
інноваційної
спpоможності
EFD - GCN
Швеція
Фінляндія

Значення
індексу
(місце в
pейтингу)
82,20 (1)
77,80 (2)

США
Швейцаpія
Нідеpланди
Pосія
Укpаїна

77,50 (3)
77,00 (4)
76,60 (5)
40,1 (56)
35,01 (60)

ях. Нові технології і забезпечувані ними
зpостання пpодуктивності і ефектив
ності дозволяють домагатися головної
умови національної і галузевої кон
куpентоспpоможності: виpобництва
товаpів і послуг, які відповідають вимо
гам світових pинків, на основі високої
пpодуктивності пpаці і пpи одночасному
підвищенні pеальних доходів населення.

ВИСНОВКИ
Отже, впpовадження високотехно
логічного пpоpиву має забезпечуватись
активною деpжавною політикою, особ
ливо у напpямі pозшиpення деpжавно
пpиватного паpтнеpства, у сфеpі науки
і інновацій з метою підвищення зацікав
Таблиця 2. Інноваційна діяльність в Укpаїні за 2008—2011 pp.
лення бізнесу щодо інвестування.
Пpіоpитетним завданням інноваційної
2008-2009
2009-2010
2010-2011
політики має стати pестpуктуpизація сис
pейтинг бал
pейтинг
бал
pейтинг
бал
теми стpатегічних пpіоpитетів інноваційно
кpаїн
(1-7)
кpаїн
(1-7) кpаїн
(1-7)
го pозвитку зі скоpоченням їхньої кількості
Інновації
52
3,5
63
3,31
64
3,21
та збеpеженням тих, в яких Укpаїна має сут
Інноваційна спpоможність
31
3,8
33
3,7
38
3,5
тєвий науковий здобуток і пеpспективи.
Науково-дослідні інститути
48
4,2
57
3,9
69
3,6
Пpоаналізувавши інноваційніpейтинги як
фактоp економічного іміджу кpаїн, можна
Матеpіальне забезпечення компаній на
52
3,3
69
3,0
70
3,0
зpобити висновки, що в Укpаїні тpеба
дослідження
pозшиpити пpактику безоплатного коpис
Взаємозв’язки унівеpситетів з
49
3,6
65
3,5
73
3,5
тування деpжавними інфоpмаційними послу
інноваційними інститутами
гами інститутів, які надають pізноманітні по
Деpжавні закупівлі інноваційних
54
3,7
86
3,3
113
3,1
слуги, а саме фінансові, консалтингові,
технологій
маpкетингові, інфоpмаційнокомунікативні,
Кількість вчених та інженеpів
54
4,4
51
4,4
54
4,3
юpидичні, освітні для забезпечення інновацій
Джеpело: Pозpоблено автоpом на основі даних [4].
ної діяльності, концентpують та пошиpюють
інфоpмацію пpоінноваційні технології. Також
Інноваційний індекс Євpопейського інноваційного таб потpібно охоpоняти інтелектуальну власність та pозвивати
ло є пpоектом Євpопейської Комісії PRO INNO EUROPE, деpжавне стимулювання пpавової охоpони pезультатів науково
який здійснює аналіз pезультатів pеалізації національних та технічної та інноваційної діяльності.
pегіональних інноваційних політик кpаїн Євpопейського
Фактоp інноваційних технологічних змін має дуже важливе
Союзу, США, Японії.
значення саме для сеpедньо — і довгостpокового економічного
Індекс містить тpи гpупи індикатоpів:
pозвитку. Хоча без таких змін кpаїна може підняти стандаpти
1) ресуpсні можливості: людські pесуpси; фінансові та життя в коpоткостpоковому пеpіоді, напpиклад, шляхом
інфpастpуктуpні можливості;
збільшення інвестування, але це не забезпечує довгостpоковий
2) інноваційна активність фіpм: інвестиції; міжфіpмові pезультат. Сучасні економічні аналітичні pозpобки пеpеконливо
зв'язки та підпpиємництво; інноваційна pезультативність; доводять, що тільки фактоp технологічних змін забезпечує
3) економічний ефект: зайнятість на сеpедньо та висо безпеpеpвний економічний pозвиток кpаїни, незалежно від її
котехнологічних підпpиємствах, зайнятість на науково місця у світовому інноваційному pейтингу.
містких підпpиємствах [1, р. 34—37].
Пpоаналізувавши інноваційні pейтинги кpаїн та Укpаїни
Pейтинг інноваційного pозвитку за тpьома індексами зокpема, можна зpобити висновки, що за головними показ
пpедставлений в табл. 1.
никами інноваційної економіки, Укpаїна відчутно відстає від
Отже, такий pезультат дозволяє pозглядати узагальненим pозвинутих кpаїн. Водночас не викоpистовуються належ
чином pівень інноваційного pозвитку кpаїн світу за будьяким ним чином наявні пеpедумови впpовадження високотехно
індексом із зазначених вище. Пеpспективним підходом до ме логічних засад конкуpентоспpоможності укpаїнської еко
тодологічного обгpунтування концепції сталого інноваційно номіки. Високі темпи економічного зpостання пpотягом ос
го pозвитку є зв'язок між інноваційним pозвитком та сталим таннього пеpіоду, поpівнянний з євpопейськими показни
pозвитком кpаїн світу. Укpаїна покpащила свій pезультат в ками pівень насиченості вітчизняної економіки науковими
індексі інноваційної спpоможності, зайнявши 60 місце (35,01). кадpами не пеpетвоpилися, на жаль, на pушійні сили її
Лідиpуючі позиції в світі майже не змінились, пеpші місця зай pестpуктуpизації і технологічного пеpеозбpоєння.
мають Швеція, Сінгапуp, Швейцаpія. Пpоаналізуємо більш де
Наукова новизна полягає в розробці стратегій щодо еко
тально інноваційну діяльність в Укpаїні та її pейтинги сеpед номічного зростання інноваційного сектора України та
135 кpаїн за 2008—2011 pp., що пpедставлено в табл. 2.
підвищення її світового рейтингу. Також у теоретичному
Отже, можна виявити негативну динаміку підіндекса "інно узагальненні та обгрунтуванні методичних підходів і роз
вації", жодна складова не має позитивну тенденцію до збільшен робці прикладних рішень з приводу економічному іміджу
ня, кожного pоку бали в pейтингу зменшуються: 2008—2009 pp. країн в інноваційній сфері.
— 3,5 бали; 2009—2010 pp. — 3,31; 2010—2011 pp. — 3,21. Збільши
Практичне значення теми дослідження полягає в тому,
ти ефективність впpовадження інновацій та підвищити pейтинг що отримані висновки можуть використовуватись централь
Укpаїні в інноваційній діяльності може деpжавна стpатегія інно ними органами законодавчої та виконавчої влади при фор
ваційного pозвитку, яка повинна бути спpямована на:
муванні напрямків оптимізації інноваційної галузі.
— збільшення науковотехнологічного потенціалу і на
підвищення pозвитку людського капіталу;
Література:
— заохочення суб'єктів інноваційної діяльності та
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Schwab, The Global Competitiveness Report 2010—2011.
— ствоpення спpиятливих умов для впpовадження інно and
— New York: Oxford University Press, 2002. — 79 p.
вацій у виpобничу діяльність та побут населення.
2. The Innovation Imperative in manufacturing [Елек
Міжнаpодна система інноваційної статистики, яка володіє тpонний
pесуpс]. — Pежим доступу: www.bcg.com.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті систематизовано існуючі підходи щодо періодизації процесу розвитку механізму дер?
жавної підтримки малого підприємництва в Україні. Отримані результати уточнено на основі дос?
лідження інституційних чинників розвитку малого підприємництва в розрізі розвитку інфраструк?
турного середовища та законодавчо?нормативного забезпечення. Визначено етапи формування дію?
чого механізму та особливості сучасного стану його розвитку.
The paper is considered the problem of determining the period of formation mechanism of state support
of small business, analyzed stages of the legal provision of state support of small business, the author
'approach to the periodization of the mechanism of state support of small business in Ukraine.

Ключові слова: інфраструктура, мале підприємство, механізм державної підтримки, законодавчо!норма!
тивна база, період.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За останні сто років у розвинених країнах світу було
визначено місце та роль малого підприємництва в рин
кові економіці, створено сприятливі умови для його роз
витку та сформовано дієвий організаційноекономічний
механізм державної підтримки малого підприємництва.
В Україні, що входила до складу СРСР, до 1987 року дер
жавою взагалі не визнавалася індивідуальна трудова
діяльність та були відсутні механізми регулювання
підприємницької діяльності.
Після здобуття незалежності виникла потреба
формування державної політики щодо розвитку мало
го підприємництва, головною ознакою якої є реаліза
ція підприємницького потенціалу, мобілізація само
стійної ініціативи господарського суб'єкта та економ
ічної значимістю малого підприємництва. Важливим
теоретичним питанням залишається періодизація про
цесу формування державно ї підтримки малого
підприємництва з метою ідентифікації її сучасного ста
ну та виявлення перспективних напрямів ефективного
розвитку.
Вагомий внесок у дослідження процесу формуван
ня механізму державної підтримки малого підприємниц
тва зробили такі вітчизняні вчені: Н.І. Фединець, Ю.Б.
Миронов, М.Р. Гонська, З.С. Варналій, Г.М. Колісник,
С.К. Реверчук та ін.
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Метою дослідження є поглиблення теорії держав
ної підтримки малого підприємництва в Україні шляхом
застосування інституціонального підходу щодо систе
ми періодизації її розвитку з урахуванням формування
законодавчої бази та інфраструктури державної
підтримки малого підприємництва.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено
такі завдання:
— систематизувати існуючі підходи до періодизації
процесу формування механізму державної підтримки
малого підприємництва в Україні;
— дослідити хронологію формування організацій
ноекономічного механізму державної підтримки мало
го підприємництва;
— визначити періоди формування інфраструктури
підтримки малого підприємництва в Україні
— визначити етапи формування організаційноеко
номічного механізму державної підтримки малого
підприємництва в Україні на основі інституціонального
підходу з урахуванням формування законодавчої бази
та інфраструктури державної підтримки малого під
приємництва.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У вітчизняній науковій літературі не існує єдиного
підходу до періодизації процесу формування механіз
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му державної підтримки мало
Таблиця 1. Підходи до визначення етапів формування механізму державної
підтримки малого підприємництва в Україні
го підприємництва в Україні
(табл. 1, табл. 2).
Відсутність єдиного підходу
до періодизації формування
державної політики підтримки
малого підприємництва зумов
лює необхідність дослідження
хронології формування норма
тивноправової бази державної
підтримки малого підприємниц
тва, аналіз якої дасть мож
ливість виділити основні етапи
формування організаційно
економічного механізму дер
жавної підтримки малого
підприємництва (табл. 3).
Аналіз еволюції формуван
ня законодавства України у
сфері підтримки малого під
приємництва дає можливість
виділити чотири основні етапи
(табл. 4).
При періодизації процесу
формування правового забез
печення державної підтримки
малого підприємництва, на
нашу думку, доцільно виділяти
початковий етап, що тривав з
1987 року по 1991 рік та харак
теризувався легалізацією під
приємницької діяльності, виз
наченням у Законі СССР №
1529I "О предприятиях в
СССР" кількісних параметрів
малих підприємств та необхід
ності державної підтримки ма
лого підприємництва у Поста
нові Ради Міністрів СССР №
790 "О мерах по созданию и раз
витию малых предприятий".
Однак до цього етапу не нале
жить прийняття Закону Украї
ни "Про підприємництво", ос
Джерело побудовано автором на основі: [1; 2, 108—125; 3, 20—22; 4; 5].
кільки текст документа визна
чає лише попередні їх правові,
організаційні та економічні засади функціонування жавну підтримку малого підприємництва", Законі
підприємств.
України № 2157III "Про Національну програму
Перший етап формування нормативноправової сприяння розвитку малого підприємництва в Ук
бази державної підтримки малого підприємництва по раїні". Для цього періоду характерним є також фор
чався 27 березня 1991 року з прийняття Закону України мування механізмів державної підтримки малого
"Про підприємства в Україні". До 1996 року рядом сти підприємництва на регіональному рівні з прийняття
хійно прийнятих нормативноправових актів законодав регіональних програм розвитку малого підприємниц
чо було визнано необхідність та сформовано правові та тва на 1997—1998 роки. Період формування право
економічні засади державної під
Таблиця 2. Еволюція механізму державної підтримки малого
тримки малого підприємництва в
підприємництва в Україні
Україні.
З 1996 р. почався процес фор
мування завдань та методів дер
жавної підтримки малого під
приємництва на національному
рівні, які були закріплені в ряді
нормативноправових актів: по
станові Кабінету Міністрів Украї
ни № 404 "Про Концепцію дер
жавної політики розвитку мало
го підприємництва", постанові
Кабінету Міністрів №86 "Про
Програму розвитку малого під
приємництва в Україні на 1997—
1998 рр.", Указі Президента №
456/98 "Про державну підтримку
малого підприємництва", Законі
Джерело: побудовано автором на основі: [1; 2, 108—125; 3, 20—22; 4; 5].
України № 2063ІІІ "Про дер
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Джерело: систематизовано автором.

Таблиця 3. Хронологія формування організаційноEекономічного механізму державної підтримки малого підприємництва
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вого забезпечення державної під Таблиця 4. Етапи формування правового забезпечення державної підтримки
малого підприємництва
тримки малого підприємництва за
кінчився в 2009 році.
Економічна криза 2009 року по
значилася на показниках розвитку
малого підприємництва. Значне ско
рочення якісних показників розвит
ку малого підприємництва обумови
ло необхідність реформування меха
нізму підтримки малого підприєм
ництва. Адаптація правового забез
печення державної підтримки мало
го підприємництва почалася з ухва
Розроблено автором.
лення постанови Кабінету Міністрів
України № 68 від 27 січня 2010 року "Деякі питання на
На основі проведених вище розрахунків розвиток
дання суб'єктам малого та середнього підприємництва інфраструктури підтримки підприємництва умовно
кредитногарантійної підтримки". Наступним кроком можна поділити на чотири етапи (рис. 1).
формування ефективної системи державної підтримки
Для визначення основних етапів формування орга
стало прийняття нового Податкового Кодексу України нізаційноекономічного механізму державної підтрим
в 2010 році та Закону України "Про розвиток та дер ки малого підприємництва врахуємо результати визна
жавну підтримку малого і середнього підприємництва в чення етапів формування правового забезпечення та
Україні".
інфраструктури підтримки малого підприємництва
Вітчизняні науковці виділяють етапи формування (табл. 7).
механізму державної підтримки малого підприємництва
Автором пропонується власний підхід до визначен
на основі дослідження еволюції її правового забезпе ня періодів, відповідно до якого процес формування
чення. Інституціональний підхід поряд із дослідженням організаційноекономічного механізму державної
законодавчонормативної бази передбачає аналіз про підтримки малого підприємництва в Україні доцільно
цесу формування інфраструктури підтримки, яка є своє поділити на п'ять етапів, які характеризують рівень роз
рідною опорноруховою системою, завдяки якій фор витку нормативно правового забезпечення та інфра
мується конкретне організаційноекономічне середови структури державної підтримки малого підприємницт
ще для сприяння підприємницькій діяльності та швидкій ва (табл. 8).
адаптації суб'єктів малого підприємництва до ринкових
Сучасний етап еволюції організаційноекономічно
умов [6, с. 134].
го механізму державної підтримки малого підприємниц
Як зазначається в національній доповіді "Про стан тва в Україні характерний поглибленням регуляторної
та перспективи розвитку підприємництва в Україні", реформи, спрямованої на підвищення рівня ефектив
фактично формування інфраструктури підтримки ма ності державної підтримки.
лого підприємництва почалося в 1996 році після схва
Для адаптації державної політики щодо малого
лення Кабінетом Міністрів України Концепції держав підприємництва до особливостей розвитку національ
ної політики розвитку малого підприємництва та зат ної економіки розробляються конкретні механізми та
вердженням Програми розвитку малого підприємниц важелі системи регулювання діяльності малих підпри
тва в Україні на 1997—1998 роки (табл. 5, табл. 6).
ємств, що знайшли своє відображення в Податковому
Таблиця 5. Розвиток елементів інфраструктури підтримки підприємництва в Україні

Джерело: (6, с. 184; 7; 8).
Таблиця 6. Динаміка розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва

Розраховано автором.
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Рис. 1. Етапи формування інфраструктура підтримки малого підприємництва
в Україні (1996—2011 рр.)
Розроблено автором.
Таблиця 7. Етапи формування організаційноEекономічного механізму
державної підтримки малого підприємництва

2. На основі результатів сис
тематизації існуючих підходів
щодо періодизації процесу роз
витку механізму державної під
тримки малого підприємництва в
Україні та уточнення гіпотез на
основі дослідження інституцій
них чинників розвитку малого
підприємництва в розрізі розвит
ку інфраструктурного середови
ща та законодавчонормативно
го забезпечення визначено етапи
формування діючого механізму
та особливості сучасного стану
його розвитку.
3. На основі аналізу ступеня
розвитку законодавчої бази та
інфраструктури підтримки ма
лого підприємництва можна зро
бити висновок, що в Україні триває
третій етап формування організа
ційноекономічного механізму дер
жавної підтримки малого підприє
мництва, який характеризується
поглибленням регуляторної рефор
ми, спрямованої на підвищення рів
ня ефективності державної під
тримки.

Література:
1. Фединець Н.І. Соціологія рин
ку: навчальний посібник/ Фединець Н.І., Миронов
Таблиця 8. Етапи формування організаційноEекономічного
Ю.Б., Гонська М.Р. — Львів: Видавництво ЛКА,
механізму державної підтримки малого підприємництва
в Україні
2011. — 226 с.
2. Варналій З.С. Мале підприємництво: осно
ви теорії і практики: монографія/ Варналій З.С. —
[3тє вид.]. — К.: Товариство "Знання", КОО, 2005.
— 302 с.
3. Андрейків Л.В. Інституційне забезпечення
державної підтримки у сфері розвитку малого
бізнесу в Україні [Електронний ресурс]/ Анд
рейків Л.В. // Збірник наукових праць Національ
ного університету державної податкової служби
України. — 2010. — № 1. — С. 19—25.
4. Колісніченко П.Т. Аналіз основних етапів
становлення сектору малого бізнесу в Україні
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.rusnauka.com/31_ONBG_2009/Economics/
54323.doc.htm
5. Колісник Г.М. Соціальноекономічна ефек
тивність підтримки малого підприємництва в Ук
раїні та світі [Електронний ресурс]/ Колісник Г.М.
— Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Розроблено автором.
chem_biol/nvnltu/14_4/202_Kolisnyk_14_4.pdf
6. Про стан та перспективи розвитку підприє
Кодексі України від 2 грудня 2010 року та Закон Украї мництва в Україні: Національна доповідь / [К.О. Ващен
ни № 4618VI "Про розвиток та державну підтримку ко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель
малого і середнього підприємництва в Україні" від 22 О. В., Лібанова та ін.]. — К.: Держкомпідприємництво,
березня 2012 року. Одночасно почався процес рефор 2008. — 226 с.
мування правового забезпечення державної підтримки
7. Про стан виконання Національної програми спри
призвів до скорочення чисельності елементів інфраст яння розвитку малого підприємництва в Україні за І
руктури на регіональному рівні.
півріччя 2010 року [Електронний ресурс]/ Офіційний
сайт Державного комітету України з питань регулятор
ВИСНОВКИ
ної політики та підприємництва. — Режим доступу:
1. У вітчизняній науковій літературі існує декілька http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?
підходів до визначення етапів формування механізму art_id=158040&cat_id=33781
державної підтримки малого підприємництва, які грун
8. Про стан виконання плану заходів Національної
туються на результатах дослідження еволюції норма програми сприяння розвитку малого підприємництва в
тивнозаконодавчої бази у сфері формування політи Україні за 2011 рік [Електронний ресурс]/ Офіційний
ки державної підтримки малого підприємництва. В сайт Державного комітету України з питань регулятор
результаті аналізу виявлено обмеженість такого підхо ної політики та підприємництва: http://www.dkrp.
ду, що проявляється у відсутності врахування спе gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=285373
цифіки розвитку інфраструктури підтримки підприє &cat_id=33781
Стаття надійшла до редакції 15.08.2012 р.
мництва.
Побудовано автором.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
В статье проводится широкий анализ вопросов обеспечения экономической безопасности Азербайд?
жанской Республики в сфере ее внешнеэкономических и валютно?кредитных отношений. Автор, пока?
зывая потенциальные угрозы, возникающие в этой сфере для экономической безопасности страны, так?
же указывает пути их преодоления и вместе с тем предлагает превентивные меры по недопущению для
экономики негативных, создающих угрозы ее безопасности явлений.
The article gives a broad analysis on the economic security of the Republic of Azerbaijan in its foreign economic
and monetary relations. By showing the potential threats arising in this sphere to the economic security of the
country, also shows how to overcome them, and at the same time proposes preventive measures to avoid negative
for the economy, creating a threat to its security phenomena.
Ключевые слова: экономическая безопасность, конкурентоспособность, финансовый рынок, валютная
политика, внешний долг.
Key words: economic security, competitiveness, financial market, monetary policy, foreign debt.
С ростом финансовой глобализации влияние валют
нокредитных отношений на экономические взаимосвя
зи между странами еще более усилилось. Внутренняя
валютная политика государства, либерализация валют
ного законодательства, двусторонние валютные коти
ровки, современное положение платежного баланса,
межгосударственный перелив капиталов и форма рас
четов в целом играют важную роль в развитии эконо
мических отношений. Именно в результате этого, из 12
показателей применяемых в расчете международного
индекса конкурентоспособности стран, 8 относятся к
валютной сфере [1]. Международный опыт показыва
ет, что чем больше развиваются внешнеэкономические
связи и валютнокредитная сфера страны, тем больше
становится потенциал экономического роста и между
народная конкурентоспособность данной страны. Од
нако наряду с этим растут и потенциальные угрозы эко
номической безопасности [3; 4; 5; 6; 7;].
С этой точки зрения, исследование финансового
рынка и внешних валютнокредитных отношений Азер
байджана и, в этом контексте, определение степени вли
яния этих отношений на экономическое развитие стра
ны, в частности на внешнеэкономические отношения и
экономическую безопасность, является важной задачей.
Следует отметить, что правильный выбор стратегичес
кой валютнокредитной политики в обеспечении ста
бильного развития экономики Азербайджана также
играет важную роль. В деле улучшения условий внеш
ней торговли и, в целом, создании эффективной систе
мы торговли с зарубежьем значение валютнокредит
ных отношений очень велико. Большой приток валют
ных средств, произошедший благодаря нефтегазовым
проектам, начиная с 1994 года, требует его разумного и
правильного использования, что вплотную будет зави
сеть от проводимой в Азербайджане валютнокредит
ной политики. Разразившийся в последнее время миро
вой финансовый кризис еще раз подтвердил, что и с точ
ки зрения экономической безопасности оптимальное
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регулирование валютнокредитных отношений необхо
димо [2, c. 8].
Необходимо отметить, что большой проблемой эко
номической системы Азербайджана и потенциальной
угрозой ее экономической безопасности является то,
что основная часть экспорта состоит из сырьевых това
ров и энергоносителей. Опыт стран, богатых нефтяны
ми запасами и являющихся основными поставщиками
нефти, показывает, что если за счет поступлений от эк
спорта нефти достигается развитие других отраслей, ли
берализация экономики и обеспечивается развитие биз
неса, то резкое снижение цен на нефть на мировом рын
ке не создает серьезных проблем для экономики этих
стран. В результате укрепления национальной валюты
становится неизбежным снижение конкурентоспособ
ности традиционных экспортных товаров и ненефтяно
го сектора.
Анализ платежного баланса показывает, что боль
шой удельный вес внешней торговли в ВВП обуславли
вает серьезное воздействие какихлибо изменений, про
изошедших в условиях внешней торговли на платежный
баланс и прибыль, полученную от внешнеэкономичес
ких связей.
В настоящее время часть Азербайджанского капи
тала нелегальным путем направляется в портфельные
инвестиции зарубежных стран, депозитные вложения
и на покупку недвижимости. По различным оценкам,
только за 1992—2002 годы из страны было вывезено
средств на сумму 6—10 млрд долларов США [2, c.11].
Отток капитала оказывает различное негативное влия
ние на экономику страны. Вопервых, снижаются инве
стиционные ресурсы страны. Вовторых, ухудшаются
показатели платежного баланса. Втретьих, изза сни
жения предложения валюты на внутреннем рынке со
здаются трудности в определении реальной стоимости
маната по сравнению со стоимостью иностранной ва
люты. Вчетвертых, усложняется рост валютных запа
сов страны и обслуживание внешнего долга.
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В результате проведенного анализа выявлено, что
факторы, оказывающие отрицательное воздействие на
платежный баланс Азербайджана, следующие:
1) структура внешнеторгового баланса состоит в
основном из нефти, поэтому изменение цен на мировом
рынке оказывает отрицательное воздействие на объем
экспорта и в целом на платежный баланс. А мировые ры
ночные цены на нефть очень переменчивы;
2) изза малой конкурентоспособности на мировом
и внутреннем рынке произведенных внутри страны го
товых товаров, потребление населения в основном удов
летворяется за счет импорта товаров, что увеличивает
его объем и опять плохо влияет на состояние платеж
ного баланса;
3) удорожание реальной стоимости национальной
валюты по сравнению с иностранной валютной стиму
лирует импорт и мешает расширению экспорта;
4) финансовый кризисом в мировой экономике, со
здающий проблемы ликвидности в иностранных банках,
станет причиной оттока зарубежных средств из Азер
байджанских банков, что увеличит пассивную часть пла
тежного баланса.
В некоторых случаях международные структуры, в
соответствии со своими стратегическими интересами,
являются заинтересованными в спросе на иностранные
финансовые средства, т.к. это дает им возможность при
нуждать государство на осуществление различных ре
комендаций. Одним из основных требований МВФ яв
ляется либерализация цен на энергоносители в стране
и приведение цен на нефть внутри страны в соответствие
с ценами на мировом рынке. Повышение цен на сырую
нефть на внутреннем рынке сделает производство неф
тепродуктов в Азербайджане нерентабельным, т.к. дей
ствующие здесь нефтеперерабатывающие предприятия
работают на основе морально устаревших технологий,
что приводит к удорожанию нефтепродуктов, произве
денных в Азербайджане, по сравнению с продукцией
зарубежных предприятий, работающих на основе со
временных технологий. А это станет причиной сниже
ния экспорта нефтепродуктов из Азербайджана, уве
личения дефицита платежного баланса и рост потреб
ностей в кредитах МВФ и других финансовых органи
заций. С этой точки зрения, сотрудничество с между
народными финансовыми институтами и осуществление
различных проектов в рамках этого сотрудничества
может способствовать экономическому развитию толь
ко лишь в случае учета политикоэкономических инте
ресов страны и экономической безопасности [2, c. 23].
Анализ привлеченных в экономику Азербайджана
внешнего долга по срокам показывает, что положение
по этому фактору благоприятное. Более 52,7 % привле
ченных кредитов были получены по низким процентам
и на срок более 20 лет. Примерно 31,9% — от 10 до 20
лет. Очень маленькая часть — 4,7 % — была получена
на средний срок от 5 — до 10 лет, а 6,1 % должны быть
возвращены в течение 5 лет. Анализ показателей эко
номической безопасности внешнего долга в Азербайд
жане дает возможность прийти к заключению, что ве
личина внешнего долга не дошла до опасного для Азер
байджанской экономики предела [2, c. 41].
В целом, для оценки внешнего долга с точки зрения
экономической безопасности используется ряд показа
телей. Самый важный показатель — удельный вес внеш
него долга в ВВП. Другим показателем, позволяющим
оценить уровень внешнего долга, является отношение
внешнего долга к объему годового экспорта товаров и
услуг [2, c. 46]. Этот показатель измеряет способность
страны оплачивать годовые текущие долги. Нахожде
ние этого показателя на уровне 220% предполагает, что
внешние долги находятся в критическом положении, на
уровне 132—220% — в нормальном, и ниже — 132% — в
оптимальном положении. Основная опасность для рей
тинга платежеспособности страны заключаются в 25%
роста этого показателя за год.
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Другим показателем, позволяющим оценить уро
вень внешней задолженности, является отношение сум
мы внешнего долга к государственным доходам. Повы
шение этого показателя до уровня более чем 250% опас
но для экономической безопасности страны [4]. Еще
одним показателем является отношение возвращаемой
в течение года части внешнего долга к объему экспорта.
Если годовые выплаты на 25% больше объема экспор
та, это считается критическим. С другой стороны, если
сумма возвращаемых в течение года внешних долгов
больше доходов бюджета на 10%, тогда это считается
опасным. В сравнении с другими показателями, этот
показатель находится близко к критическому пределу.
Для определения независимого кредитного рейтинга
используется показатель отношения валютных запасов
страны к годовым выплатам по внешнему долгу. Отме
тим, что даже небольшая проблема, связанная с обслу
живанием внешнего долга, опасна для кредитного рей
тинга страны. Однако, в Азербайджане пока нет такой
проблемы. Вот уже некоторое время, иностранный и
местный валютный рейтинг Азербайджана по управле
нию кредитами оценивается рейтинговым Агентством
(FTIC) Великобритании как уровень "ВВВ". Также и
другие международные финансовые организации име
ют положительное мнение о финансовой политике на
шей страны [8, c.24].
В обеспечение устойчивого развития Азербайджан
ской экономики и ее эффективной интеграции в миро
вую экономическую систему важнейшее значение име
ет правильный выбор стратегической валютнокредит
ной политики. В улучшении внешнеторговых условий и,
в целом, для формирования эффективной внешнетор
говой системы валютнофинансовые отношения игра
ют решающую роль. Валютная политика выступает как
основной инструмент антиинфляционных мероприятий
и служит сохранению стабильности курса националь
ной валюты [8, c. 53]. Анализ мирового опыта и валют
нокредитных связей Азербайджана показывает, что
валютнокредитная политика, проводимая в Азербайд
жане, в основном служит следующим целям:
1) обеспечению национальной, в том числе эконо
мической, безопасности страны;
2) устранению дефицита платежного баланса;
3) обеспечению соответствия стоимости валюты
макроэкономической ситуации;
4) росту золотовалютных резервов;
5) обеспечению выполнения иностранных обяза
тельств страны;
6) помощи в привлечении в экономику страны инос
транных инвестиций;
7) созданию дополнительных условий для развития
внутреннего производства и расширения экспортных
товаров, в основном, продукции обрабатывающей про
мышленности [8, c. 36].
Главная задача состоит в том, что валютнокредит
ная политика должна быть построена так, чтобы финан
совый кризис, происходящий на мировом рынке, не ока
зывал бы большого воздействия на экономику Азербай
джана. Азербайджанская финансовая система, в осо
бенности капитал, ценные бумаги и фондовые активы, в
сравнении с другими странами, мало интегрированы в
мировую экономику. Поэтому произошедший в конце
ХХ века в некоторых регионах мира и 2008 году в боль
шинстве стран финансовый кризис, не оказал серьезно
го воздействия на Азербайджан. Однако, несмотря на
это, по разным причинам последний финансовый кри
зис начинает все больше воздействовать на нашу стра
ну, и в настоящее время основной целью валютнокре
дитной политики является снижение этого влияния к
минимуму. Как известно, резервы Центрального Банка
и Государственного Нефтяного Фонда в основном со
держатся в ведущих банках мира, и в связи с мировым
кризисом использования этих средств может быть зат
руднено. С этой точки зрения, для снижения возмож
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ных рисков и удовлетворения инвестиционных потреб
ностей коммерческих банков Азербайджана, часть ва
лютных резервов должна быть размещена в Азербайд
жане. Большое значение имеет то, в какой валюте бу
дут размещены валютные средства. За последний год
курс между ведущими валютами мира подвергся серь
езным изменениям, и эти колебания продолжаются,
поэтому в результате разницы курсов Азербайджан
может подвергнуться валютным потерям. В этой ситу
ации 50% общей стоимости инвестиционного портфеля
Государственного Нефтяного Фонда может быть раз
мешено в долларовых активах; 40% — в активах, выра
женных в евро; 5% — в английских фунтах стерлингов;
остальные 5% в — могут быть размещены в японской
иене [8, с.134]. Положение на финансовых рынках в пос
ледние годы показывает, что в сравнении с другими ва
лютами японская йена более ориентирована на удоро
жание и по сравнению другими развитыми странами ми
ровой финансовой кризис оказал меньше влияние на
Японию.
Для оптимизации валютнокредитной политики од
ной из необходимых задач является развитие банковс
кого сектора. За последние годы в Азербайджане бан
ковский сектор начал ускоренно развиваться, чистые
внутренние активы коммерческих банков выросли по
сравнению с 2000м годом в 21,6 раза. Внутренние кре
дитные вложения коммерческих банков увеличились в
26, 3 раза. Однако, несмотря на это, удельный вес бан
ковской системы в общей экономике Азербайджана
очень низок. Так, активы коммерческих банков в Азер
байджане составляют 17,8% от ВВП. Однако, этот по
казатель в Казахстане составляет 101,7% , на Украине
— 63,5%, в России — 52,8%. Сумма банковских активов
на душу населения в сравнении с другими республика
ми СНГ очень низкая [8, с. 25].
Основная задача валютнокредитной политики со
стоит в обеспечении экономической безопасности
страны. Одной из основных мер, которые необходимо
осуществить в этом направлении, является защита
банковского сектора от иностранной конкуренции.
Так, с 1 января 2004 года устранены лимиты, мешаю
щие участию иностранных банков в банковском сек
торе Азербайджана. С приходом нефтяных денег в
Азербайджан, выросло число банков, желающих на
чать работать в банковском секторе страны. В настоя
щее время "Внешторгбанк" России, "Commerzbank"
Германии выразили желание приобрести акции банков,
и этот процесс начался с середины 2008 года. Однако,
необходимо учитывать, что активы мощных Японских
и Азиатских банков в десятки раз больше активов об
щего банковского сектора Азербайджана. Напрямую
приобретение ими банков Азербайджана подвергнет
риску экономическую безопасность страны. Под воз
действием различных политических, экономических и
других факторов вложение или снятие этими банками
дополнительных денег в денежный оборот Азербайд
жана может создать угрозу экономическому развитию
страны.
В целом, одной из составных частей проводимой
политики регулирования валютнокредитных отноше
ний Азербайджана и обеспечения экономической бе
зопасности страны является применение валютных ог
раничений. Анализируя валютное законодательство
Азербайджана, можно прийти к такому выводу, что до
стигнуто некоторое положительное продвижение в ва
лютном законодательстве как составная часть прово
димых реформ и либерализации экономической сис
темы. В настоящее время среди стран СНГ Азербайд
жан идет в первых рядах в области либерализации ва
лютной сферы. Наряду со всем этим, и в Азербайджа
не все еще сохраняются валютные ограничения, меша
ющие развитию внешнеэкономических связей и в це
лом экономики. С этой точки зрения, одной из важ
ных задач является эффективное использование ва
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лютных резервов, накопленных в Азербайджане за
последние годы. Получение Азербайджаном кредитов
на коммерческих условиях под 5—6% годовых и раз
мещение в зарубежных банках валютных резервов под
1—2% годовых становится причиной потери достаточ
ного количества валютных средств. С этой позиции,
рост цен на нефть выше планируемых имеет важное
значение для преждевременного возврата внешних
долгов и использования средств внутри страны для
инвестирования ненефтяного сектора. В связи с фи
нансовым кризисом, вне зависимости от рейтинга и
уровня развития, наличие проблемы ликвидности в
любом банке Европы или Америки ставит под угрозу
валютные резервы Азербайджана. С этой точки зре
ния, размещение некоторой части этих средств в бан
ках страны, с одной стороны, устранит недостаток
средств в коммерческих банках; с другой страны, рас
ширит возможности государственного контроля за ис
пользованием этих средств.
В Азербайджане оптимизация валютнокредитных
отношений в большей степени зависит от будущего со
стояния платежного баланса. Так, снижение мировых
цен на нефть уменьшит приток иностранной валюты в
страну и, если не будут предприняты определенные
действия, для устранения дефицита, возникшего в пла
тежном балансе, станет неизбежным использование
имеющихся валютных резервов. Для улучшения пла
тежного баланса и долгосрочного экономического
развития, необходимо ускорить привлечение иност
ранных инвестиций. Одной из главных задач является
устранение препятствий, мешающих развитию бизне
са. Для привлечения иностранных инвестиций в нене
фтяной сектор большое значение имеет членство в
ВТО. Присоединение к ВТО важно в целом для Азер
байджанской экономики и этот процесс обеспечит бо
лее тесную и эффективную интеграцию нашей страны
в мировую экономику. Присоединившись к ВТО, Азер
байджан еще раз подтвердит, что проводимые эконо
мические реформы и либерализация — не случайны, и
этот процесс в дальнейшем еще более ускорится, а ин
вестиционные и кредитные риски нашей страны сни
зятся.
Одной их основных мер по диверсификации экспор
та является увеличения экспорта услуг, особенно транс
портных, и в том числе транзитных перевозок. Геогра
фические расположения Азербайджана, проекты, ко
торые разрабатываются в этой области, показывают,
какие большие потенциальные возможности существу
ют для повышения транспортных услуг.
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ЗАКЛАДАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
Головну увагу приділено розробленню обгрунтованих рекомендацій щодо оптимальних термінів зак?
ладання та реалізації матеріальних цінностей з використанням методів економічного аналізу, теорії імо?
вірності та методу Сааті. Проведено аналіз ринку продовольчої групи матеріальних цінностей системи
Держрезерву України: виробництво, динаміка цін, імпорт, експорт за 2009, 2010, 2011 роки. У статті про?
понуються результати дослідження, які підтвердили, що для ефективного управління процесами закупівлі
та збуту матеріальних цінностей системи Держрезерву України необхідно враховувати як досвід та особ?
ливості системи Держрезерву України, так і внутрішні та зовнішні чинники розвитку економіки Украї?
ни.

Ключові слова: ціна, ринкове ціноутворення, система Держрезерву України (СДРУ), продовольча група
товарів, оптимальні терміни реалізації, матеріальні цінності (МЦ).

зерв потрібно розуміти особливий державний запас
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про державний матеріальних цінностей (МЦ), призначених для ви
матеріальний резерв", під поняттям державний ре користання в цілях і в порядку, передбачених цим
Законом [1]. Згідно з ним у складі системи Держре
зерву України (СДРУ) повинно бути створено незни
Початок
жувальний запас МЦ із постійно підтримуваним об
сягом зберігання. Зважаючи на стратегічні напрями
Створення множини альтернатив рішення у сфері СДРУ
розвитку СДРУ [2; 3], серед головних завдань необ
хідно відзначити: стабілізацію цін на внутрішньому
Створення множини критеріїв рішення у сфері СДРУ
продовольчому ринку, створення запасу стратегіч
но важливих і найнеобхідніших товарів та ін. Тобто
Формування матриці переваг (матриця парних порівнянь)
СДРУ має стати ефективним інструментом, за допо
Оцінка альтернатив відносно кожного критерію
могою якого держава ринковими методами зможе
впливати на економіку країни. Наразі держава по
Оцінка важливості кожного критерію за перевагою
винна працювати з тією ж ефективністю, що й бізнес,
особи, що приймає рішення (ОПР)
забезпечуючи при цьому якість та безпечність МЦ.
Актуальність створення такого підходу зумовлена
Перевірка узгодженості. Розрахунок індексу і
потребою удосконалення існуючих методів роботи
відношення узгодженості (ІУ і ВУ)
[4—6], які мають бути адаптовані до потреб сучас
ної національної та світової економіки.
Побудова інтегральної оцінки. Інтегральні оцінки
альтернатив визначаються множенням матриць оцінок
за окремими критеріями на вектор ваги критеріїв
Вибір оптимальної альтернативи
Кінець

Рис.1. Алгоритм прийняття рішень
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МЕТА РОБОТИ
Ефективне управління МЦ СДРУ потребує чіткої
стратегії, націленої на конкретний економічний ре
зультат. В Україні розроблено та вже впроваджуєть
ся така стратегія [2]. При цьому вкрай важливим для
реалізації її напрямів є розроблення обгрунтованих
рекомендацій щодо оптимальних термінів закладан
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Ціль

Оптимальний термін

Фактори
Термін зберігання від
дати виготовлення

Місяць

Ціна

Інфляція

Вимоги чинних
ДСТУ, ТУ,
інструкцій

Субфактори
Ціна
мін.

Ціна
макс.

Ціна
сер.

Місяць
мін.ціни

Місяць
макс.
ціни

Дата
виготовлення

Кінцевий
термін
придатності

F1

G1

Індекс
споживчих цін

Індекс
цін виробників

Вимоги Вимоги
за тер- за умовам
мінам зберіганн
я

Дефлятор
ВВП

Альтернативи

А1 А2 …Аn B1 B2 …Bn С1 С2 …Сn D1 D2 …Dn E1 … En

Період закладення/
відвантаження 1

Fn

І1 І2 … Іn J1 J2… Jn K1 K2 Kn

Gn

Період закладення/
відвантаження 2

L1 І1 І2

Іn J1 J2

Період закладення/
відвантаження 3

Рис. 2. Багаторівнева модель вибору оптимальних термінів
закладення/відвантаження МЦ СДРУ

ня та реалізації МЦ. На
думку авторів, вони по
винні грунтуватися на
основі методів економіч A1
ног о аналізу та тео рії …
імовірності, які викорис An
тані в дослі дженні , та
о писувати залежні сть
факторів виробництва, динам
іки цін, імпорту, експорту МЦ
СДРУ. При цьому повинен бути
створений прозорий ринковий
механізм ціноутворення при
закупівлі Держрезервом та
його підприємствами МЦ до
державного матеріального ре
зерву.
ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ
СДРУ практично не зазна
ла змін з 1991 року і функціо
нує за принципами, сформова
ними колишнім СРСР. Принци
пи закладення, відпуску, замі
ни та освіження номенклатури
МЦ, які певною мірою задо
вольняли потреби радянської
економіки та оборони, стали
непридатними для застосуван
ня в сучасній Україні, яка ще на
початку 90х років минулого
століття приступила до фор
мування ринкової економіки,
що базується на багатоуклад
ності форм власності, розвит
ку конкуренції, інтеграції у
світовий простір. Діючий ме
ханізм освіження МЦ СДРУ є
збитковим для країни, оскіль
ки для освіження продукції не
обхідно залучати додаткові
кошти для покриття різниці
між ціною реалізації МЦ та
ціною закупівлі аналогічних за
номенклатурою виготовлених
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Таблиця 1. Матриця парних порівнянь для критеріїв
A1
1
…
Wn/W1

…
…
1
…

An
W1/Wn
An
1

Власний вектор, ci
c1=(1·(W1/W2)·…·(W1/Wn))1/n
…
cn=((Wn/W1)·…·(Wn/Wn-1)·1)1/n
СУМА(ci)

Вектор пріоритетів, bi
BАГА(A1)=c1/СУМА(ci)
…
BАГА(An)=cn/СУМА(ci)

Таблиця 2. Середні значення
узгодженості для випадкових матриць різного
порядку
Розмір матриці, n
Випадковий
індекс, ВІ

1
0

2
0

3

4

5

6

7

8

9

10

…

15

0.58

0.9

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

…

1.59

Таблиця 3. Розрахункові формули для оцінки
альтернатив щодо прийняття рішень закупівлі та збуту
МЦ СДРУ
Назва показників,
що розраховують
Загальний вигляд
ОТМЦ
Середнє зважене
значення
(колективна думка)
Вектор пріоритетів

Формула
ОТМЦі = { ММІНі,
ММАКСі, ЦМІНі,
ЦМАКСі, Ті, Іі Сті },
k

k

i =1

i =1

x = ∑ xi μi / ∑ μi

ci = n Ai1 Ai 2 .. Ain ,
n

bi = ci / ∑ ci
i =1

Максимальне
власне значення
Індекс узгодженості
Відношення
узгодженості
Загальна оцінка
альтернативи

λ max ≈
ІУ =

1 n ci
∑
n i =1 bi

λ max − n

Назва показників, що входять до формул
Оптимальний термін закладення та реалізації; місяць
мінімальної ціни МЦ; місяць максимальної ціни МЦ;
мінімальна ціна МЦ; максимальна ціна МЦ; термін
зберігання від дати виготовлення МЦ; інфляція МЦ.
хі – оцінка і-го експерта;
µі – коефіцієнт авторитету і-го експерта; k – число
експертів.
A1…An – множина з n елементів (критеріїв або
властивостей, або атрибутів), W1…Wn – кількісна
оцінка відповідних критеріїв;
ci – важливість (значимість) альтернативи c по
відношенню до критерію і.

r

r

сі – компоненти вектора c = Ab (А – матриця оцінок).
λmax – максимальне власне значення, λmax ≥ n.

n −1

ІУ
ВУ =
ВІ
n

V (c) = ∑ Wi Vi (ci )
i =1

ВІ – випадковий індекс, тобто індекс узгодженості,
який генерується випадковим чином за шкалою 1–9
обернено симетричної матриці.
Wi – оцінка i-го елемента (критерію або властивості,
або атрибуту); сi – важливість альтернативи с по
відношенню до критерію i; Vi(сi) – вага сi.
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МЦ. Першим кроком до розв'язан
ня зазначеної проблеми є удоско
налення процедури закупівлі та ре
Послідовність
Зміст виконання відповідних операцій
алізації МЦ СДРУ шляхом розроб
операцій
лення та впровадження економіч
Дано: ПЗВ = {ПЗВi}, i = (1,n) = (ПЗВ1, ПЗВ2, ПЗВ3) – множина термінів
Визначення
но ефективних рекомендацій щодо
закладення/відвантаження МЦ СДРУ;
вхідних і
оптимальних термінів закладання
S = {Sj}, j = (1,m) = (ММІНі, ММАКСі, ЦМІНі, ЦМАКСі, Ті, Іі) – множина
вихідних даних
властивостей кожної групи ПЗВi;
та реалізації МЦ. З цією метою ав
Z={sj1, …, sjz}, z = (1,y) – множина значень кожної властивості;
торами використано математичну
G={Gq}, q=(1,u) – множина вимог і переваг ОПР (особа, що приймає рішення).
модель оптимального терміну зак
Визначити:
ладення та реалізації кожної МЦ
ПЗВi max оптимальний термін, що найбільше відповідає вимогам і перевагам Gq
та проведено економічний аналіз
ОПР.
продуктової групи МЦ СДРУ.
Порівняння за
ПЗВ1
ПЗВ2
ПЗВ3
bi
У ході дослідження використа
λ
max = 3,0183
критерієм (Ц)
ПЗВ1
1
1/3
1/4
0.121957
ІУ = 0.0091
но методологію аналізу ієрархій
ПЗВ2
3
1
1/2
0.319618
ВУ = 1.58%
[7], адаптовану до потреб сфери
ПЗВ3
4
2
1
0.558425
державного резервування. Алго
Порівняння за
ПЗВ1
ПЗВ2
ПЗВ3
bi
λmax = 3,0858
ритм прийняття рішень у сфері
критерієм (М)
ПЗВ1
1
1/2
1/5
0.108836
ІУ = 0.04288
СДРУ наведено на рис. 1.
ПЗВ2
2
1
1/6
0.162579
ВУ = 3.83%
Адаптаці я мето ду аналі зу
ПЗВ3
5
6
1
0.728584
ієрархій до потреб сфери держав
Порівняння за
ПЗВ1
ПЗВ2
ПЗВ3
bi
λmax = 3,0092
ного резервування здійснювалась
критерієм (Т)
ПЗВ1
1
1/2
1/3
0.163424
ІУ = 0.0046
шляхом визначення комплексу по
ПЗВ2
2
1
1/2
0.296961
ВУ = 0.79%
казників на основі методу експер
ПЗВ3
3
2
1
0.539615
тної оцінки та побудови відповід
Порівняння за
ПЗВ1
ПЗВ2
ПЗВ3
bi
λmax = 3,0092
критерієм (І)
ПЗВ1
1
4
1
0.457934
ної ієрархічної моделі. Ієрархічна
ІУ = 0.0046
ПЗВ2
1/4
1
1/3
0.126005
модель раціонального вибору пе
ВУ = 0.41%
ПЗВ3
1
3
1
0.416061
ріоду закладення та відвантажен
Порівняння за
ПЗВ1
ПЗВ2
ПЗВ3
bi
ня МЦ до СДРУ має вигляд, наве
λ
=
3,039
max
критерієм (Ст)
ПЗВ1
1
1/3
3
0.258285
дений на рис. 2.
ІУ = 0.019
ПЗВ2
3
1
5
0.636986
До альтернатив вибору нале
ВУ = 1.72%
ПЗВ3
1/3
1/5
1
0.104729
жать місяці з січня по грудень.
Порівняння
Ц
М
Т
І
Ст
bi
Вибір здійснюється за такими
критеріїв
Ц
1
3
1/5
1/6
1/8
0.051
критеріями: термін зберігання від
94
дати виготовлення, (Т і ); місяць
М
1/3
1
1/6
1/8
1/9
0.029
мі ні маль но ї ці ни i  то ї МЦ
76
λmax = 5,3458
(ММІН і ); місяць максимальної
ІУ = 0.0865
Т
5
6
1
1/3
1/5
0.143
ці ни i  то ї МЦ (ММАК С і );
ВУ = 7.72%
31
мінімальна ціна iтої МЦ (ЦМІНі);
І
6
8
3
1
1/3
0.270
максималь на ці на i  то ї МЦ
60
(ЦМАКС і); інфляція (Іі), вимоги
Ст
8
9
5
3
1
0.504
39
чинних ДСТУ, ТУ, і нструкці й
Елементи вектору пріоритетів: ПЗВ1 = 0.2872; ПЗВ2 = 0.4194; ПЗВ3 = 0.2934;
Отримання
(Ст і). Кожний із зазначених кри
– вибраний термін: ПЗВi max = ПЗВ2
результату
теріїв має декілька своїх підкри
(висновку)
теріїв.
У заг аль ному вигляді опти
мальний термін закладання та реалізації кожної МЦ
можна представити у вигляді кортежу, який і буде
його математичною моделлю:
ОТМЦі = { ММІНі, ММАКС і, ЦМІНі, ЦМАКС і,
Ті, Іі, Ст і },
де ОТМЦ і — оптимальний термін закладення та
реалізації iтої МЦ, що відображає загальні риси
різних властивостей iтої МЦ для їх порівняння;
ММІН і — мі сяць мі ні маль но ї ці ни i  то ї МЦ;
ММАКСі — місяць максимальної ціни iтої МЦ;
ЦМІНі — мінімальна ціна iтої МЦ; ЦМАКСі — мак
симальна ціна iтої МЦ; Ті — термін зберігання від
дати виготовлення iтої МЦ; Іі — інфляція iтої МЦ.
Модель дозволяє визначити оптимальний термін
закладення та реалізації кожної МЦ та оцінити її
властивості. Оцінка компонентів вектора пріоритетів
виконується за схемою в табл. 1, де ci — важливість
(значимість) альтернативи c по відношенню до кри
Рис. 3 Динаміка цін на консерви м'ясні "М'ясо тушковане. терію і.
Свинина", 500 г, 2010—2011 рр.
ВІ — індекс узгодженості, який генерується ви
падковим чином за шкалою 1—9
обернено симетричної матриці,
Таблиця 5. Мінімальні, максимальні ціни на консерви м'ясні "М'ясо тушковане.
визначається з табл. 2.
Свинина", 500 г
Прийнятно ю є величина
ВУ≤0.1÷0.15, коли оцінки вважа
Мінімальна ціна
Максимальна
Середня річна
Рік
Місяць
Місяць
ються узгодженими. У деяких ви
(грн)
ціна (грн)
ціна (грн)
падках допускається ВУ≤20%, але
2010
19,7
листопад
23,6
червень
21,4
2011
19,9
травень
31,2
вересень
24,2
не більше, інакше експерти повинні

Таблиця 4. Розрахунки для оцінки альтернатив щодо термінів закупівлі та збуту
МЦ СДРУ
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Рис. 4. Динаміка цін на консерви м'ясні "М'ясо тушковане.
Яловичина", 500 г, 2010—2011рр.

Рис. 5. Динаміка цін на консерви молочні "Молоко
незбиране згущене з цукром" 8,5%, 400 г,
2010—2011 рр.

перевірити свої судження (оцінки).
Таблиця 6. Мінімальні та максимальні ціни на консерви м'ясні "М'ясо
тушковане. Яловичина", 500 г
В табл. 3 наведено розрахункові
формули для реалізації алгоритму
Мінімальна ціна
Максимальна
Середня річна
прийняття рішень закупівлі та збу
Рік
Місяць
Місяць
(грн.)
ціна (грн.)
ціна (грн.)
ту МЦ СДРУ.
січень
22,3
вересень
20,3
Отже, для здійснення раціо 2010 18,1
січень
29,6
вересень
23,7
нального вибору термінів закупівлі 2011 19,9
та збуту МЦ СДРУ за відповідними
критеріями (рис. 2) було виконано
Таблиця 7. Мінімальні, максимальні ціни на консерви молочні
наступні розрахунки (див.табл. 4).
"Молоко незбиране згущене з цукром" 8,5% 400 г.
З метою визначення показників
Мінімальна
Максимальна
Середня річна
ММІН і, ММАКСі , ЦМІНі , ЦМАКСі
Рік
Місяць
Місяць
ціна (грн.)
ціна (грн.)
ціна (грн.)
було використано метод економіч
травень
13,1
грудень
10,9
ного аналізу. Фрагмент результатів 2010 8,4
вересень
15,4
грудень
12,6
що до про до во ль чо ї г рупи М Ц 2011 10,8
СДРУ: м'ясні консерви: "М'ясо туш
коване. Яловичина" та "М'ясо тушковане.
Таблиця 8. Оптові ціни на цукор
Свинина"; консерви молочні "Молоко незби
білий кристалічний грн./кг
ране згущене з цукром"; чай чорний байхо
вий; м'ясо яловичини I категорії замороже
Мінімальна
Максимальна
Середня
Рік
Дата
Дата
не, в напівтушах; цукор білий кристалічний;
ціна
ціна
річна
масло солодковершкове селянське фасоване 2009
3,20
січень
6
грудень
4,6
монолітом; консерви рибні "Сардина атлан 2010
6,35
травень
7,64
грудень
7
тична натуральна з добавленням олії" наве 2011
5,98
грудень
8,75
липень
7,36
дено нижче.
Аналіз ринку м'ясних консервів показав, що в
2011 році середня річна ціна на консерви тушонки
свинини 500 г підвищилася на 12% у порівнянні з 2010
роком. Мінімальні ціни є характерними для листо
пада і травня, а максимальні для червня і вересня
(табл. 5).
У 2011 році середня річна ціна на консерви м'ясні
"М'ясо тушковане. Яловичина" 500г зросла на 15% в
порівнянні з 2010 роком. Мінімальна ціна на консер
ви характерна для січня, а максимальна — для верес
ня (табл. 6).
Аналіз ринку консервів молочних "Молоко нез
биране згущене з цукром" продемонстрував, що у
2011 році середня річна ціна на молоко згущене 8,5%
зросла на 14% в порівнянні з 2010 роком. Максималь
на ціна на товар характерна для грудня (табл. 7).
Аналіз ринку цукру білого кристалічного щодо
максимальних та мінімальних цін наведено в табл. 8.
Рис. 6. Динаміка цін на цукор білий кристалічний
Аналіз ринку масла солодковершкового селянсь
2009—2011 рр.
кого фасованого монолітом показав, що в 2011 році
середня оптова річна ціна на масло солод
ковершкове селянське фасоване моно
Таблиця 9. Мінімальні та максимальні оптові ціни на масло
літом підвищилася на 21% у порівнянні з
солодковершкове селянське фасоване монолітом грн./кг
2009 роком, і не змінилася відносно 2010
року(табл. 9).
Мінімальна
Максимальна
Середня
Рік
Місяць
Місяць
Зважаючи на проведений аналіз та
ціна
ціна
річна ціна
відпо відні ро зрахунки, пропонуються 2009 27
січень
35
квітень
31
такі терміни закладання, що наведені у 2010 33
січень
45
жовтень
39
2011
33
липень
45
лютий
39
табл. 10.
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теорії імовірності та Сааті можуть забезпечити знач
не покращення роботи СДРУ. На практиці вони до
поможуть виконати стратегічні завдання, що став
ляться Президентом та Урядом України щодо удос
коналення процедури закупівлі та реалізації МЦ
СДРУ.
Питання управління МЦ потребують подальшо
го вивчення та дослідної апробації в процесі розв'я
зання окремих економічних завдань державного зна
чення.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розкриваються теоретико?методичні підходи до сутності сучасній концепції управління діяль?
ністю промисловим підприємством. Обгрунтовано визначення маркетингового управління як системи,
що є базовою складовою загальної системи управління підприємством.
The article deals with the theoretical methodical approaches to essence of concept of modern management
by industrial enterprise activiti. Determination of marketing management as the system that is the base
constituent of general control system by an enterprise is grounded.
Ключові слова: маркетингове управління, стратегія, корпоративне бачення, інновація, науково!техніч!
ний прогрес.
ВСТУП
Економічні реформи, проведені в Україні, створюють
певну основу для розвитку промислових підприємств
країни на основі формування нових внутрішніх економі
чних відносин, заснованих на принципах маркетингу. Для
розуміння маркетингового управління на підприємствах
машинобудування необхідно спочатку визначитися з
особливостями маркетингу промислових підприємств.
Зрозуміло, що глибинна сутність маркетингу не
змінюється на основі зміни ринків, товарів, їх призначен
ня тощо, але постає необхідність врахування галузевих
особливостей.
Врахування цих та інших особливостей необхідне при
формуванні ринкового середовища та маркетингового
управління з метою забезпечення ефективності промис
лових підприємств.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
У зв'язку з формуванням державної незалежності
України виникли проблеми створення економічної сис
теми, що базується на об'єктивній науковій основі і відпо
відає вимогам сучасного господарювання, а також новим
методам управління і регулювання. Управління економі
кою — це свідоме регулювання економічних і соціальних
процесів з метою досягнення збалансованості, пропорц
ійності й оптимальності.
Надалі очевиднішим стає, що головною рисою нових
систем внутрішньофірмового управління повинна стати,
з урахуванням особливостей промислових ринків, оріє
нтація на довгострокову перспективу, проведення фун
даментальних досліджень, диверсифікованість операцій,
інноваційну діяльність, максимальне використування
творчої активності персоналу. Децентралізація, змен
шення рівнів у апараті управління, кар'єрне просування
працівників і оплата їх праці залежно від реальних ре
зультатів стануть основними напрямами змін в апараті
управління.
Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як "су
купність суб'єктів і сил, що існують за межами компанії і
які впливають на розвиток і підтримку службами марке
тингу вигідних взаємостосунків з клієнтами" [9, с. 69]. У
межах маркетингового середовища виділяють мікро і
макросередовище.
Нестабільність зовнішнього середовища сприяє
підвищенню ролі маркетингу в діяльності промислового
підприємства, що визначає необхідність формування
нової технології маркетингового управління.
У зв'язку з цим В. Пономаренко пропонує зважати
на такі особливості соціальноекономічної ситуації в Ук
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раїні: складність використовування екстраполяційного
підходу прогнозування розвитку (як підприємства, так і
зовнішнього середовища), специфічність джерел форму
вання і збору стратегічної інформації, низька пошукова
активність керівників різного рівня, розбалансованість
їх економічних інтересів, нестабільність нормативної і за
конодавчої бази, відсутність необхідних збалансованих
резервів ресурсів підприємства, низький рівень платосп
роможності як у юридичних, так і у фізичних осіб, не
розвиненість ринкової інфраструктури.
Слабкість діючої системи комерційних банків, недо
сконалість функціонування системи фондових бірж, не
достатність комерційної інформації також стимулюють
розвиток маркетингового управління в промисловості
України.
Макросередовище, що створює основні умови функ
ціонування соціальних організованих систем усіх рівнів,
об'єктивно є багаторівневою системою, яка впливає на
соціально організовані системи. До макросередовища мо
жуть бути зараховані соціум, екосистема в межах тери
торії розміщення, людське суспільство в цілому, країна,
адміністративнотериторіальні системи, міста, села,
міжнародні системи, органи влади. Макросередовище
примушує до вивчення впливу таких характеристик зов
нішнього середовища на рівні регіону, держави, суспіль
ства і соціуму в цілому, як стан економіки, нормативно
правового регулювання, політичних процесів, еволюцій
них процесів природного середовища і ресурсів, соціаль
ної і культурної складової суспільства, науковотехніч
ного і технологічного розвитку суспільства, інфраструк
тури.
Особливості мікросередовища промислових під
приємств полягають у тому, що майже всі складові (по
стачальники, посередники, споживачі) пов'язані єдиним
безперервним технологічним процесом.
Для таких підприємств вирішальне значення мають
такі елементи, як економічне середовище, науковотех
нічний прогрес і природне середовище. Науковотехніч
ний прогрес сприяє розвитку промисловості завдяки
вдосконаленню технологічного процесу і підвищенню
ефективності виробництва, що передбачає активне вико
ристування інноваційного маркетингу.
Вітчизняні виробники мають значну мотивацію для
інноваційного прориву. Старіння основних фондів досяг
ло критичної межі, тоді як конкурентна боротьба у зв'яз
ку з прийняттям України до СОТ загострюється все силь
ніше. Що стосується фінансового аспекту, то основним
джерелом фінансування інноваційних проектів нині за
лишаються власні кошти підприємств машинобудування.
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Це зумовлено низкою причин, а саме: технологічним
відставанням від розвинених країн, високою вартістю мо
дернізації, вузькістю внутрішнього ринку інновацій, тор
говельними та неторговельними бар'єрами при виході на
світовий ринок. З другого боку, ціннісна орієнтація по
страдянських власників не передбачає вкладення грошей
у модернізацію виробництв, одержаних у процесі прива
тизації.
Сучасні промислові підприємства роблять акцент на
розвитку спеціалізації та кооперації виробництва. По
дібна виробнича співпраця дозволяє ширше використо
вувати переваги науковотехнічного прогресу: приводить
до зниження витрат, підвищення ефективності виробниц
тва, до встановлення довгострокових виробничотехніч
них зв'язків з провідними промисловими підприємства
ми даної галузі, дозволяє випускати конкурентну про
дукцію. Науковотехнічна співпраця дає змогу акумулю
вати засоби різних підприємств, що мають інтереси в
певній галузі промисловості, які можуть бути спрямовані
на науковотехнічні дослідження, на розробку нових то
варів.
На нашу думку, відмінності в управлінні діяльністю
промислових підприємств визначаються передусім влас
ними особливостями діяльності таких підприємств, го
ловними з яких є:
— підвищена технічна й технологічна складність ви
робничих процесів;
— підвищена ресурсомісткість виробництва, серед
них науково, капітало трудо, енергомісткість і підви
щені кваліфікаційні вимоги до персоналу;
— порівняно тривалий виробничий цикл;
— необхідність стандартизації та сертифікації, підви
щені вимоги до якості продукції;
— потреба застосування іноземних стандартів.
При з'ясуванні своїх внутрішніх питань промислове
підприємство повинно враховувати зовнішні чинники
(економічна, природна, науковотехнічна, політична, де
мографічна, культурна складові) і шукати в маркетинго
вому середовищі нові можливості з урахуванням потен
ційних загроз. Узгодженість і цілеспрямованість дій у
складному і різноманітному маркетинговому середовищі
досягається через маркетингове управління.
Причини, що привели до необхідності переходу про
мислових підприємств на сучасні концепції маркетинго
вого управління, пов'язані з тенденціями та особливос
тями розвитку виробництва і збуту промислової про
дукції, появою нових форм організації ринків і діяльності
суб'єктів господарювання. Зокрема, це пов'язано з по
дальшим розвитком економіки в умовах науковотехніч
ного прогресу. Досягнення науки і техніки прискорили
темпи пристосування виробництва до попиту, що пост
ійно змінюється.
Необхідність збереження і підтримки механізму взає
модії виробництва та споживання дали поштовх до ство
рення в середині 70х років минулого сторіччя нового
підходу ("net work") для вироблення якісно нової кон
цепції маркетингового управління. Автори "net work"
підходу — міжнародна група європейських учених — зап
ропонували трактування підприємства не як окремої гос
подарської ланки, а як суб'єкта господарських зв'язків,
партнера в системі ринкових відносин організацій.
Зв'язок "виробник — споживач", який формувався з
використанням маркетингу, деяким чином спрощував сам
маркетинг до моменту акта купівліпродажу. За такої мо
делі маркетингового комплексу кінцевий споживач виг
лядав пасивним суб'єктом, яким насправді маніпулюва
ли за допомогою продуктів маркетингу: продукту, ціни,
розподілу і просування.
Такі зарубіжні вчені, як І. Хагг, Я. Йохансон, К. Хам
марквіст, Х. Тореллі та ін., спробували піддати аналізу
не стільки акт купівліпродажу, скільки стрсунки, що ви
никають між продавцем і покупцем, і встановити взає
модію між ними.
Новим у підході цих авторів було зміщення акценту
від сприйняття підприємства як самостійної господарсь
кої ланки, яка формує власну стратегію на основі відпов
ідності внутрішніх ресурсів і стану зовнішнього середо
вища, до аналізу системи взаємодії підприємств як єдиної
ринкової структури. Такий підхід вимагав перегляду де
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яких категорій маркетингу як ринкової концепції управ
ління, зокрема зовнішнього середовища, стратегічного
планування і управління.
В Україні слабка маркетингова політика промисло
вих підприємств часто обмежується рекламою і збором
інформації. Зазвичай бракує можливості проаналізува
ти весь маркетинговий комплекс управління підприєм
ством. Крім того, у сфері масового виробництва на дано
му етапі розвитку економіки вітчизняним промисловим
підприємствам важко конкурувати із західними фірма
ми, що мають високотехнологічніше устаткування.
Тимчасовим виходом з такої ситуації може бути ви
користання концепції маркетингу, за Р.А. Фатхутдино
вим, щодо дещо ширшої орієнтації будьякої діяльності
на зовнішніх і внутрішніх споживачів, ніж у традиційно
му маркетингу в тому сенсі, що орієнтувати на спожива
ча потрібно будьяку діяльність на будьякій стадії жит
тєвого циклу об'єкта. Застосовуючи системний підхід,
промислове підприємство повинне забезпечувати висо
ку якість виходу даної системи (за умови високої якості
її входу), що одночасно є входом іншої системи — спо
живача.
На наш погляд, у секторі складного устаткування ма
шинобудування, яке нині є основою технічного прогре
су, маркетинговий підхід повинен складатись з п'яти
етапів:
— Етап 1 — комплексні дослідження і прогнозуван
ня стратегічних потреб, параметрів ринку, можливостей
виробника, розробка нормативів конкурентоспромож
ності товару;
— Етап 2 — комплексні дослідження і розробка нор
мативів конкурентоспроможності технологій, НДДКР,
виробника, пропозицій для торгових посередників, ви
мог і пропозицій для сервісних фірм;
— Етап 3 — встановлення вимог до взаємної відпо
відальності за якість роботи в ланцюжку "виробник —
споживач";
— Етап 4 — уточнення місії підприємства, положень
про відділи, посадових інструкцій тощо, у яких повинно
бути відображено вимоги до якості робіт, що передають
ся ланцюжком;
— Етап 5 — контроль за реалізацією маркетингово
го підходу в усіх ланках і стимулювання ефективності всіх
робіт за такими критеріями: кількість, якість, терміни,
витрати, надійність.
Міжнародною організацією зі стандартизації було
зроблено перший крок до підвищення якості маркетинго
вого планування: відповідно до міжнародних стандартів
ISO серії 9000 за системами якості першою стадією жит
тєвого циклу товару (ЖЦТ) є маркетинг. Проте в цьому
стандарті маркетинг не поділяється на стратегічний і так
тичний і не стандартизовано функції маркетингу. Згідно
зі стандартом ISO9000 за системою якості продукції, ти
повий життєвий цикл містить такі етапи: 1) маркетинг; 2)
НДДКР; 3) матеріальнотехнічне постачання; 4) підготов
ка і розробка виробничих процесів; 5) безпосередньо ви
робництво; 6) контроль, випробування та обстеження про
дукції в процесі виробництва і вихідний контроль; 7) па
кування і зберігання готової продукції; 8) реалізація і роз
поділ; 9) монтаж і експлуатація; 10) технічна допомога в
обслуговуванні; 11) утилізація після використання.
Запропонований ISO розподіл стадій життєвого цик
лу для промислової продукції або товару не повною
мірою відповідає принципам класифікації за місцем і ча
сом виконання робіт. Не виділено в окрему стадію робо
ти організаційнотехнологічної підготовки нового вироб
ництва, що відрізняються значною складністю, капітало
й трудомісткістю.
Аналіз ЖЦТ необхідний для встановлення раціональ
ності і пропорційності розподілу ресурсів за стадіями
життєвого циклу промислового товару, тривалості робіт
на цих стадіях і знаходження резервів ресурсозберіган
ня. Статистичні дані свідчать про те, що експлуатаційні
витрати продукції машинобудування за нормативний
термін її служби до 20 разів перевищують виробничі вит
рати. Машинобудівникам слід збільшити частку витрат
на стратегічний маркетинг і НДДКР для застосування су
часних підходів і методів менеджменту та забезпечення
конкурентоспроможності своєї продукції.
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Таким чином, в умовах посилення конкуренції і не
стабільного економічного середовища промисловим
підприємствам необхідно збільшити якість, ефективність
робіт на початковому етапі та з великої кількості альтер
нативних варіантів розвитку об'єкта або рішення пробле
ми відбирати оптимальний варіант. Такий підхід дозво
лить уникнути зайвих витрат на подальших стадіях жит
тєвого циклу об'єкта.
Наразі, на нашу думку, маркетинговий підхід до про
мислового виробництва повинен зміститись у бік екск
люзивного сервісу для покупців, які очікують, що:
— підприємство провело маркетингові дослідження
з вивчення їх потенційних потреб;
— розробник і виробники врахували чинники конку
рентоспроможності продукції, що виробляється;
— така продукція відповідає чинним стандартам і ви
даним сертифікатам, що відображають рівень якості, без
пеку, ресурсомісткість у сфері споживання тощо;
— промислове підприємство, торгові посередники,
сервісні організації є постійними, професійними партне
рами, що прагнуть своєчасно і якісно задовольняти по
треби споживачів;
— терміни і якість гарантійного обслуговування
відповідають складності технічних параметрів і середо
вища експлуатації промислової продукції.
На сучасному етапі на підприємствах машинобудів
ного комплексу замість маркетингового підходу частіше
застосовують виробничий підхід, що орієнтований спо
чатку на вдосконалення технології і організації в самій
системі і тільки потім на поліпшення решти компонентів
системи. Якщо якість входу не відповідає вимогам забез
печення конкурентоспроможності виходу системи, у ре
зультаті можна отримати нульовий результат.
Для реалізації ефективної маркетингової концепції
промислового підприємства необхідно переглянути ста
ру і розробити нову систему менеджменту, науковоме
тодичні і нормативні документи з усіх питань функ
ціонування і розвитку фірми.
Промислові підприємства почали прагнути будувати
тісніші взаємостосунки зі своїми клієнтами за допомо
гою цілої низки схем стимулювання їх лояльності, на
приклад, пропонуючи своїм постійним клієнтам спе
ціальні зручності в обслуговуванні або знижки. Головна
увага при вимірах результатів маркетингової діяльності
тепер змістилась у бік тенденцій оновлення бази клієнтів,
розуміння їх поведінки й ефективності ініціатив, спря
мованих на підвищення показника утримання клієнтів. На
сьогоднішній день існує значна кількість дослідницьких
доробок щодо моделей поведінки клієнтів, які можуть з
успіхом застосовуватись у багатьох галузях промисло
вості, зокрема у машинобудуванні.
Ефективність маркетингу на промисловому підпри
ємстві буде високою за умови дотримання наукових
підходів і принципів менеджменту. Маркетинговий підхід
слід застосовувати при виконанні будьякого завдання в
будьякому підрозділі підприємства. При застосуванні
маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв
повинні бути підвищення якості об'єкта (виходу систе
ми), економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищен
ня якості об'єктів та економія ресурсів у виробництві об
'єкта завдяки реалізації науковотехнічного прогресу й
удосконалення системи менеджменту.
Діяльність промислового підприємства повинна по
чинатись із стратегічного маркетингу та закінчуватися
тактичним маркетингом. Аналіз ефективності маркетин
гу варто здійснювати в такий послідовності:
— розробка методики аналізу ефективності марке
тингу на конкретному підприємстві;
— проведення робіт з аналізу ефективності марке
тингу, структури служби маркетингу тощо;
— формування структури служби маркетингу;
— створення інформаційного центру служби марке
тингу або організації в цілому;
— збір даних, оцінка й аналіз критеріїв відповідності
структури промислового підприємства концепції марке
тингу;
— збір даних, оцінка й аналіз критеріїв відповідності
управлінських і виробничих процесів концепції маркетин
гу;
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— збір даних, розрахунок і аналіз показників ефек
тивності маркетингу на промисловому підприємстві;
— розробка, узгодження та затвердження програми
підвищення ефективності маркетингу на підприємстві на
конкретний період;
— організація запровадження програми.
На ефективність діяльності промислового підпри
ємства впливає безліч чинників, але маркетинг впливає
на всі сторони діяльності підприємства. Зокрема, від
якості нормативів конкурентоспроможності залежить
ефективність НДДКР, інноваційної діяльності. Якість
реклами багато в чому визначає інтенсивність збуту ви
готовленої продукції.
Для отримання реального ефекту від запроваджен
ня маркетингового підходу до управління слід встанов
лювати критерії відповідності організаційної структури
промислового підприємства, управлінських і виробничих
процесів концепції маркетингу. У цілому, упровадження
програми підвищення ефективності маркетингу може
призвести до поліпшення таких показників ефективності
діяльності підприємства, як прибуток у цілому, а також
за окремими видами товарів і ринків, рентабельність про
даж за видами товарів і ринків, частка ринку за видами
товарів, стійкість функціонування підприємства.
Ефективна діяльність підприємств в умовах ринко
вої економіки можлива лише за умови розробки бізнес
планів, виробничих програм, прогнозів соціальноеконо
мічного розвитку підприємств, стратегій управління. Ос
новні положення бізнесплану повинні бути пов'язані з
програмами служб маркетингової орієнтації, в обов'язок
яких входить забезпечення своєчасного і безперебійно
го його виконання.
При розробці маркетингової стратегії, коли промис
ловому підприємству доводиться планувати дії в глобаль
них масштабах, слід обов'язково враховувати рівень гло
балізації та збільшувати здатність задовольняти попит
споживачів на глобальних ринках, незалежно від меж і
резидентності споживача.
Основою експортної маркетингової діяльності про
мислових підприємств є вивчення зовнішніх ринків, їхніх
потенційних можливостей. Водночас цей процес склад
ніший і трудомісткіший, ніж вивчення внутрішнього рин
ку, що зумовлює необхідність створення підприємства
миекспортерами відповідних дослідницьких підрозділів,
використання послуг спеціалізованих фірмконсуль
тантів, які надають інформацію про товарні ринки різних
країн.
Міжнародний маркетинг, як зазначає Новицький
В.Є., відрізняється від внутрішнього також тим, що для
кожної країни необхідно виділяти зовнішнє і внутрішнє
навколишнє середовище. Крім того, ефективне функціо
нування на зовнішньому ринку вимагає гнучкішого ви
користання маркетингових методів з урахуванням кон'
юнктури і прогнозів розвитку ринків, практики місцевої
господарської діяльності, характеру експортованих то
варів тощо.
Крім указаних особливостей, Азарян Є.М. та Ілля
шенко С.М. додатково виділяють цілий комплекс проблем
міжнародного маркетингу, їх розв'язання вимагає гло
бального планування з урахуванням чужої культури і
торговельних звичаїв, відповідного інформаційного за
безпечення, з'ясування кадрових питань і готовності до
підвищення рівня ризику в процесі функціонування про
мислового підприємства.
Міжнародний маркетинг відіграє вирішальну роль
при розробці концепції інтернаціоналізації господарсь
кої діяльності й обгрунтування цільових позицій управ
ління активністю промислового підприємства на світо
вому ринку, що тісно пов'язано з визначенням і досяг
ненням стратегічних його цілей у зовнішньоекономічно
му середовищі.
У цьому зв'язку Близнюк В.П. визначає стратегічний
міжнародний маркетинг як пошук на міжнародному рин
ку незадоволених потреб і розробку адаптованого до них
продукту. При цьому автор стверджує, що стратегічний
міжнародний маркетинг як ринкова система управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства орієн
тує систему управління на довгострокову конкурентну
боротьбу за споживача.
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Таким чином, міжнародний маркетинг й суспільні
відносини, які він позначає, можна розглядати як орга
нічне об'єднання на понятійному і практичному рівнях
комплексу важелів інтернаціонального управління та як
узагальнене сприйняття особливостей сучасного етапу
розвитку ринкових механізмів [3, с. 20].
Головною метою міжнародного стратегічного мар
кетингу є визначення особливостей довгострокових тен
денцій розвитку міжнародного маркетингового середо
вища, у якому діє промислове підприємство, і створення
й підтримка на цій основі власних конкурентних пере
ваг. Концепція міжнародного стратегічного маркетингу
полягає в спрямованості на досягнення стратегічних
цілей, яким має бути підпорядкований весь комплекс уп
равління зовнішньоекономічною діяльністю підприєм
ства.
Отже, принципами маркетингового підходу до управ
ління зовнішньоекономічною діяльністю промислового
підприємства виступають: мінімізація витрат усіх видів
ресурсів, що пов'язані з виробництвом і виведенням на
зовнішні ринки неконкурентоспроможних продуктів;
формування умов для реалізації принципів орієнтації
промислового підприємства на зовнішні ринки, за яких
враховуються власні інтереси й інтереси споживачів;
формування умов для створення і підтримки у своїй
країні і за кордоном позитивного іміджу підприємства
як надійного ділового партнера. Саме використання оз
начених принципів дозволить розробити підходи до фор
мування й реалізації маркетингової стратегії, яка при
зведе до подальшого розвитку промислового підприєм
ства й розширення обсягів ЗЕД.
У країнах з розвиненою ринковою економікою мар
кетинг розглядається як провідна функція управління,
що визначає ринкову і виробничу стратегії підприєм
ства і заснована на інформованості щодо споживчого
попиту. Це — ретельне й усебічне вивчення ринку, а
також активний вплив на нього. Зв'язок виробника і
споживача — основна мета будьякої маркетингової
діяльності.
Успішні й високоефективні промислові підприємства
опановують мистецтво стратегічного планування, що зо
рієнтоване на ринок і має навички адаптації до зовнішніх
умов, що постійно змінюються. Стратегічний бізнесплан
націлений на довгострокову, рентабельну виробничу
діяльність. І, нарешті, на рівні товарних ліній промисло
вого підприємства розробляється маркетинговий план
для досягнення конкретних цілей на конкретних сегмен
тах ринку.
Якщо цілі — це орієнтири розвитку, то стратегія —
план їх досягнення. Кожне промислове підприємство по
винно змоделювати стратегію досягнення поставлених
цілей. Зазвичай для більшості таких підприємств менед
жмент ставить декілька цілей: досягнення певних показ
ників рентабельності, збільшення обсягів збуту, ресег
ментацію ринку, мінімізацію ризиків, інноваційну
діяльність, формування іміджу тощо. Менеджерам дово
диться постійно вибирати одну з альтернатив: короткос
трокове підвищення прибутку або його зростання в дов
гостроковій перспективі, проникнення на існуючі ринки
або пошук та розвиток нових, високі темпи зростання або
мінімізація ризиків. Кожна з цих альтернатив вимагає
специфічної маркетингової стратегії. Тому підприємству,
якому вдасться оптимально реалізувати стратегію, гаран
тований високий прибуток. М. Портер визначає страте
гію як "створення, що піддається оцінці позиції, що вклю
чає цілий спектр різних видів діяльності". Подібну стра
тегію майже неможливо повторити.
Стратегія — це ціннісна пропозиція, яка є унікаль
ною порівнянно з пропозиціями конкурентів; особливий,
спеціальним чином розроблений, ланцюжок створення
вартості. Успішна стратегія, зрештою, повинна привести
до одного з трьох результатів: диференціації (більш ви
сокій ціні), визначенню конкурентної переваги або зни
женню витрат.

1. Усвідомлення важливості матеріальної, технолог
ічної бази сучасного виробництва. Це зумовлено поси
ленням впливу технічного прогресу на досягнення цілей
організації, підвищенням ролі продуктивності і якості для
успіху в конкуренції завдяки синтезу діяльності людей і
використуванням технологічних чинників виробництва.
2. Посилення уваги до корпоративної культури,
різних форм демократизації управління, участь праців
ників у здійсненні управлінських функцій, увага до пи
тань мотивації праці й етикету в бізнесі.
3. Організаційні пошуки менеджменту. Тут можливе
розмаїття структурних рішень: від мережних організац
ійних форм і групової роботи до максимально госпо
дарської самостійності відділень, ризикових новаторсь
ких команд, що повністю відповідають за прибутки і збит
ки та беруть участь у з'ясуванні стратегічних питань роз
витку.
4. Розвиток ефективних функції координації, ос
кільки підсилюється взаємозв'язок підприємств у масш
табах регіону, країни, а саме: превентивна координація
(коли прогнозуються проблеми і шляхи їх подолання),
координація усунення (спрямована на ліквідацію пере
боїв у господарській системі), координація, що регулює
(призначена для підтримки встановленої схеми взаємодії
підприємств), координація, що стимулює (підвищує ефек
тивність діяльності за відсутності наочних відхилень).
5. Сприйняття змін у кадровій політиці і системах мо
тивації до праці. У найближчому майбутньому рівень ос
віти і кваліфікації працівників промислових підприємств
виявляється головним стратегічним ресурсом підприєм
ства.
6. Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів у всіх
сферах управлінської діяльності як зсередини підприє
мства, так і ззовні. Наразі проведення інтеграційної пол
ітики головним резервом є підвищення стійкості й ефек
тивності діяльності промислового підприємства в
складній ситуації ринкових відносин.
7. Інтернаціоналізація управління. У зв'язку з пере
ходом до відкритої економіки, розвитком зовнішньо
економічних зв'язків, посиленням міжнародної конку
ренції необхідне вивчення міжнародного досвіду, фор
мування власного стилю управління з урахуванням на
ціональних особливостей.
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Стаття надійшла до редакції 28.10.2012 р.
підприємством наступні.
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На сучасному етапі цивілізації спостерігається ди
намічне зменшення (в окремих випадках невідновлю
ваність) природних ресурсів, погіршення екологічної
ситуації, що перешкоджає економічному і соціальному
зростанню. Питання необхідності забезпечення стійко
го і безпечного розвитку сучасної суспільноекономіч
ної формації, в тому числі базових одиниць агросфери
— сільськогосподарських підприємств, надто актуальні
та фундаментальні. Сьогодні не можливо гарантувати
такий розвиток суспільства без високого рівня його
інформатизації. Підвищення міри та якості інформова
ності менеджменту всіх рівнів є передумовою форму
вання нової філософії управління з розробки та прий
няття рішень щодо гармонійного та збалансованого
функціонування всіх суб'єктів соціуму.
Різним аспектам зазначеної проблеми приcвячено
багато наукових праць. Серед зарубіжних авторів вар
то відзначити Л. Брауна, Г. Гарднера, Н. Картера,
Д. Кортена, Ш. Лиле, Д. Медоуза, К. Флавіна, Г. Френ
ча. З поміж російських вчених: В. Бєлкіна, Х. Гизатулі
на, С. Глазачова, В. Голубєва, К. Даніеляна, Б. Маклярсь
кого, Н. Потрубача, Т. Петрову, В. Писарєва, І. Потрав
ного.
В Україні питання сталого розвитку також є пред
метом усвідомлення, вивчення і обговорення в колі пред
ставників громадськості, практиків, науковців. Щодо
грунтовних напрацювань останніх, то варто відмітити
роботи М.Т. Білухи, Н.О. Ботвіної, Ф.Ф. Бутинця,
О.Д. Гудзинського, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненка,
В.А. Дерія, В.М. Жука, Й.С. Завадського, Є.В. Калюги,
Г.Г. Кірейцева, М.Д. Корінька, М.Ф. Кропивка, І.Д. Ла
заришиної, Н.М. Малюги, П.Т. Саблука, В.К. Савчука,
В.П. Синчака, В.В. Сопка, Л.К. Сука та інших.
Однак, у сучасних дискусійних положеннях із заз
наченої тематики приділяється недостатньо уваги уп
равлінському аспекту в забезпеченні сталого розвитку
сільськогосподарських підприємств та аналізу ролі
інформаційноаналітичної системи як імперативу (обо
в'язкової вимоги) якісного менеджменту.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — дослідити теоретичні основи забез
печення сталого розвитку сільськогосподарських
підприємств на основі інформаційноаналітичної систе
ми управління їх діяльністю.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
(РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ)
Протягом останніх десятирічь у багатьох сферах
світового господарства поглибились кризові явища.
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Така ситуація підштовхнула планетарну спільноту до
формування інновативного світогляду, зокрема об
грунтування нових цінностей, моральноетичних
критеріїв та корекції спільних цілей і пріоритетів.
Найприйнятнішою метою в найближчому майбут
ньому багатьма фахівцями визнано сталий розвиток
людства.
Теоретикометодологічні положення сталого роз
витку було сформовано в кінці 80х років минулого сто
ліття. А в 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку Концепція сталого розвитку виз
нана світовою спільнотою трансформаційною домінан
тою ХХІ століття.
Дефініція "сталий розвиток" походить від англійсь
кого словосполучення "sustainable development" і дос
лівно означає сталий, стабільний; обгрунтований, жит
тєздатний, усебічно збалансований, достатній розвиток
[1, с. 96].
Офіційне тлумачення цього терміна, згідно з резуль
татами роботи Світової комісії ООН з навколишнього
середовища і розвитку (1987 р.), наступне: розвиток,
який задовольняє потреби нинішнього покоління, але
не загрожує здатності майбутніх поколінь задовольня
ти свої власні потреби [5, с. 11]. Тобто йдеться про таку
модель розвитку, яка забезпечить можливість системі
розвиватися, утримуючи рівновагу, з одночасним збе
реженням своєї структури і функціональних особливо
стей за різних впливів внутрішнього та зовнішнього се
редовища.
Окремі дослідники, уточнюючи назву згаданої Кон
цепції, характеризують її як здатність забезпечити
стійкий, невиснажливий самопідтримуючий, гармоній
ний розвиток системи протягом тривалого часу за його
соціальною, економічною та екологічною підсистема
ми, що функціонують і розвиваються за рахунок
спільних ресурсів.
Отже, узагальнюючи наведений матеріал, "сталий
розвиток" слід трактувати як стабільний соціальноеко
номічний розвиток, який не руйнує своєї природної ос
нови і забезпечує неперервний прогрес суспільства. Ос
новними засадами сталого розвитку є:
1) справедливість щодо забезпечення якості життя
наступних поколінь;
2) збалансованість прогресивного поступу з враху
ванням економічних, соціальних та екологічних проблем;
3) суспільна інтеграція цілей, часу, ідей та територій,
а також довготривалість процесів, зумовлених сталим
розвитком.
До визначальних напрямів реалізації базової моделі
Концепції сталого розвитку відносять:
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1) екологізацію діяльності;
2) збереження та відтворення біосфери і її локаль
них екосистем;
3) формування ноосфери (сфери розуму) [4, с. 117].
Багатогранність, а відтак, дискусійність визначення
поняття "сталий розвиток" зумовлюють складність об
грунтування чинників, критеріїв та показників вимірю
вання його рівня і механізмів забезпечення, особливо в
тих аспектах, що пов'язані з виробництвом в сільсько
му господарстві.
Сільське господарство загалом визнається визна
чальним інструментом сталого розвитку, оскільки здат
не забезпечити зростання валового внутрішнього про
дукту, зниження рівня бідності, а також безпеку людей.
При цьому його унікальність полягає в:
1) багатофункціональності — сприяє розвитку як
вид діяльності, джерело доходів і постачальник еколо
гічних послуг;
2) соціальному імперативі — задовольняє потреби
людей у харчуванні;
3) екологічності розвитку, що "генетично" притаман
на і важлива для самої галузі, оскільки вона функціонує
у природному середовищі і має справу з його ресурсами;
4) вирівнюванні асиметрії галузевого і територіаль
ного розвитку;
5) необхідності та оптимальному поєднанні різних
форм власності і господарювання;
6) важливості превентивних заходів;
7) інноваційному і комплексному застосуванні до
сягнень науки і техніки, а також нових підходів інтег
рованого управління аграрними суб'єктами діяльності
та природними ресурсами.
Зрозуміло, що аграрне виробництво лише в певній
частині має реалізувати загальні цілі сільського розвит
ку. Щодо реалізації екологічної цілі, то сільськогоспо
дарським виробникам відводиться домінантна роль.
Якщо ж йдеться про забезпечення добробуту сільсько
го населення, то аграрний сектор сприятиме цьому шля
хом підвищення рівня та диверсифікації доходів зайня
тих у ньому працівників. У формуванні соціальної інфра
структури сіл суб'єкти господарювання в аграрному сек
торі повинні брати участь на партнерських засадах
тощо. Це важливо мати на увазі при формуванні кон
цептуальних положень аграрної політики держави.
Концепція сталого розвитку сільського господарства
обгрунтована наступними чинниками: експансія і
відсутність розвитку; аграрна криза; обмеженість тери
торій; низький технологічний рівень; необхідність індуст
ріалізації, біологізації та екологізації сільського господар
ства, а також соціального розвитку сільських територій.
Крім наведених чинників для сталого розвитку
сільського господарства надто важливою також є са
моорганізація аграрної системи на всіх рівнях. Якщо
аграрна система не зможе самоорганізуватися зсереди
ни, то прихід нових інвесторів (крупного капіталу)
ззовні, зі своїми чіткими бізнесовими інтересами, не зав
жди буде на користь селян і забезпечення сталих основ
довготривалого розвитку. В цьому контексті необхідно
виробити, в координації з державними інститутами та
науковими установами, окремий комплекс заходів, се
ред яких визначальними є:
1) формування екологосоціальної поведінки госпо
дарюючих суб'єктів;
2) посилення мотиваційного механізму самооргані
зації дрібнотоварних агровиробників, місцевих цільових
груп та загалом сільських громад.
Такий фундамент дозволить Україні сформувати
виважену стратегію сталого розвитку аграрної сфери,
в основу якої буде покладено: національний інтерес,
поряд з прагненням гармонізації вітчизняних засад роз
витку зі світовими; раціональне використання наявних
конкурентних переваг; збереження й нарощування аг
роресурсного потенціалу, а також ефективне його ви
користання для зайняття лідируючих позицій у певних
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сегментах внутрішнього і зовнішнього агропродоволь
чого ринку.
Наведена стратегія передбачає визначення опера
тивних цілей сталого розвитку сільського господарства,
а саме:
1) забезпечення зайнятості та підвищення доходів
працівників галузі (соціальна складова);
2) раціональне використання аграрного природно
ресурсного потенціалу (економічна складова);
3) зменшення екологодеструктивного впливу на дов
кілля, поліпшення агроландшафтів (екологічна складова).
Особливістю сільського господарства є те, що еконо
мічний процес відтворення в ньому тісно пов'язаний з при
родним біологічним процесом. Поряд йдуть обидва
первісні фактори, які створюють продукт: людина і при
рода. Основний засіб сільського господарства — земля,
що також використовує продуктивність біологічних
об'єктів — культурних рослин і тварин. Сама ж продук
тивність останніх формується як результат взаємодії по
живного грунтового середовища, вологи, інтенсивності
сонячної радіації, суми ефективних температур в період
вегетації, біологічних можливостей сортів певних культур
і порід тварин тощо. Ця залежність сільського господар
ства від природних ресурсів і умов беззаперечна.
Природні ресурси загалом, зокрема у сільському
господарстві, мають низький ступінь замінності, тобто
їх не можна повністю замінити. Тривалий час стратегія
розвитку покладалася саме на заміщення природних ре
сурсів людськими і фізичними ресурсами; очікувалося,
що науковотехнічний прогрес розширюватиме потен
ціал цієї заміни, реалізувалися "новітні" проекти, техн
ікотехнологічні рішення. Проте, якщо у короткостро
ковий період таке заміщення й може призвести до еко
номічного зростання, то довгострокова стратегія зрос
тання має обмеження з боку вичерпності потенціалу,
погіршення якості природних ресурсів. Відтак, подаль
ше заміщення стає практично неможливим без загрози
для продуктивності інших ресурсів і загальної продук
тивності сільського господарства. Деградовані сільсько
господарські угіддя дають невисокий урожай, незалеж
но від того, скільки використано сучасної техніки,
хімічних засобів, робочих рук.
Отже, природні ресурси та послуги навколишнього
середовища виконують функцію джерел виробничих
витрат, інколи незамінних, у виробництві продовольства
і суспільних благ, тим самим підвищують ефективність
сільського господарства та зрештою людське благопо
луччя. Вони також виконують функцію резервуара для
стоку, скидання і поглинання відходів виробництва та
споживання. З фундаментальної точки зору природа, у
тому числі агроприродний потенціал, виконує найваж
ливішу функцію життєзабезпечення, від якої залежить
все живе на Землі. Екологи і економісти ідентифікува
ли 17 видів послуг, які забезпечують екосистеми. Вони
включають: поповнення поживних речовин грунту для
сільського господарства, підтримку біорізноманіття,
фільтрацію повітря й води, лікування, забезпечення се
редовища проживання для живих організмів і людей
тощо.
Важливе значення аграрного сектора як умови соці
альної стабільності суспільства вимагає зміни напрямів
в обміні капіталами між містом і селом на користь ос
таннього. До необхідності державного регулювання та
кого перерозподілу засобів приходить кожне суспіль
ство. Для США ця ситуація стала очевидною до війни,
для європейських країн — з 50—60х років. Наше сус
пільство вже підходило до необхідності такого перероз
поділу декілька разів, але критичний момент настав саме
зараз.
За оцінками експертів, додаткові інвестиції в
сільську місцевість загалом сприяють зростанню доб
робуту більшою мірою, ніж інвестиції у містах, оскіль
ки сільські громади мають значно нижчий початковий
рівень обслуговування. Сільські інвестиції загалом про
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никають до інших частин економіки і до міських тери
торій, стаючи важливим двигуном економічного зрос
тання. Дослідження показали, що кожна гривня дохо
ду сільськогосподарських виробників означає збільшен
ня доходу в економіці у 2—3 рази. Скорочуючи мігра
цію до міст, сільські райони можуть таким чином полег
шити тиск на міську інфраструктуру. Протилежні про
цеси, які нині відбуваються в Україні, а саме — значна
міграція сільського населення на заробітки в міста, доз
волили відчути наскільки цей тиск на міську інфра
структуру може бути посилений, досягаючи інколи кри
тичних рівнів.
Таким чином, стале сільське господарство — це
інтегрована (агроекологічна) система методів виробниц
тва рослинницької і тваринницької продукції, за якої
задовольняються потреби в продовольстві й сировині,
найефективніше використовуються невідновлювані ре
сурси, господарські цикли поєднані з природними біо
логічними циклами, покращується якість навколишнь
ого середовища, природних ресурсів та загалом життя
людей. Для сільського господарства концепція сталого
екологобезпечного розвитку є необхідністю, єдиною
можливою філософією функціонування й подальшого
прогресивного поступу.
Ядро сталості сільського господарства повинні ста
новити:
— стратегічні види продукції;
— інноваційні методи діяльності;
— галузева спеціалізація, що разом реалізують його
конкурентні переваги та можливості генерування сус
пільних функцій (благ).
Відповідно до загальносистемних підходів до стало
го розвитку, пріоритет у трансформаційних перетворен
нях сільського господарства повинен бути наданий:
— підвищенню гнучкості (адаптації до змінюваних
вимог і умов);
— економічності (реалізації конкурентних переваг);
— прогресивності (відповідності передовим техно
логіям);
— екологічності (безпеці продовольства і збережен
ню довкілля);
— гуманності (розвитку культурноінтелектуально
го потенціалу працівників і сільських спільнот).
Сільське господарство володіє багатим економічним
та соціальноекологічним інноваційним потенціалом для
сталого розвитку. За умови належного державного
впливу на цей розвиток, підвищення агроекологічного
іміджу, галузь здатна сприяти національному піднесен
ню, і це може та має стати визначальною складовою на
ціональної ідеї.
Досягнення цілей сталого розвитку сільського гос
подарства, в тому числі сільськогосподарських під
приємств, що визначається, насамперед, їх потенціалом,
потребує адекватного механізму забезпечення його ви
користання, зокрема раціонального управління.
Сьогоднішні реалії вимагають швидкої трансфор
мації системи менеджменту сільськогосподарських
підприємств, зокрема впровадження альтернативної
концепції управління на основі його інформаційноана
літичної системи, що дозволить вирішити основні со
ціальні, економічні й екологічні проблеми та забезпе
чити їх перехід до сталого розвитку.
На нашу думку, методологічними засадами нової
концепції управління, на основі його інформаційноана
літичної системи, є науково обгрунтоване (з норматив
ноправовою оцінкою і подальшим затвердженням) виз
начення чинників, критеріїв та показників сталого роз
витку сільськогосподарських підприємств, а саме — со
ціальноекономічних умов їх діяльності, а також про
блем природокористування і екологізації. Встановлен
ня таких орієнтирів, що виступають інформаційною ба
зою прийняття виважених управлінських рішень, обо
в'язково слід здійснювати з врахуванням деревовидної
інтеграції комплексу агрегованих індикаторів (згрупо
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ваних окремих показників в узагальнені синтетичні ви
мірники) загальнодержавної макроекономічної інфор
маційноаналітичної системи управління.
Тобто ми пропонуємо в межах інформаційноанал
ітичної системи управління сформувати вихідну групу
з трьох блоків різнопланових базових соціометричних
величин, які повинні відображати всі аспекти соціаль
ного, економічного та екологічного стану сільськогос
подарського підприємства. Ця група утворить систему
проміжних агрегованих показників узагальнюючого
інформаційного характеру, яка після аналізу та подаль
шої інтеграції знайде своє відображення в державній
статистичній звітності.
Процедуру послідовного агрегування показників
необхідно проводити методом розрахунку середніх
геометричних зважених величин, кожна з яких буде
критичною по відношенню до всієї системи власних
зведених величин. Це означає, що вихід будьякої із
згаданих величин за межі встановленого критичного
рівня свідчитиме про перехід всіх наступних агрегова
них величин в критичний стан. Таким чином, в оцінку
сталого розвитку сільськогосподарських підприємств,
на основі інформаційноаналітичної системи їх управ
ління, буде закладено принцип відповідальності кож
ної критичної ланки, тобто це унеможливить звітуван
ня про збалансованість функціонування суб'ктів гос
подарювання, якщо хоча б один з показників соціаль
ної, економічної чи екологічної складових буде нео
птимальним (не відповідатиме встановленим стандар
там чи нормативам).
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, історичний досвід соціальноекономічного
розвитку більшості країн світу підтверджує, що ключо
вим елементом, який забезпечує успіх у просуванні до
стійконо розвитку, є не наявність великої кількості при
родних ресурсів чи передових технологій, а доско
налість форм та соціальна спрямованість систем управ
ління, які домінують в суспільній практиці. Тому перехід
до сталого розвитку — це процес входження системи
управління життєдіяльністю в екологічний простір, зу
мовлений глобальною науковотехнічною і соціальною
інновацією, в основу якої покладено соціальноеконо
мічну ефективність споживання ресурсів.
Щодо основних соціальних, економічних та еколо
гічних проблем сільськогосподарських підприємств, їх
вирішення вимагає впровадження нової концепції уп
равління на основі його інформаційноаналітичної сис
теми. Така система дозволить обгрунтувати номенкла
туру вихідних базових соціометричних величин (агре
гованих в результуючу групу з використанням вагової
степеневої значущості) об'єктивних чинників, критеріїв
та показників соціальноекономічних умов діяльності,
а також проблем природокористування і екологізації
досліджуваних організаційних формувань з метою
прийняття виважених управлінських рішень щодо забез
печення їх сталого розвитку.
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ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ
МАШИННО?ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто переваги та недоліки використання фінансового лізингу в сільському господарстві. Про?
ведено порівняльну характеристику застосування лізингу та комерційного кредиту при придбанні
сільськогосподарської техніки. Розглянуто динаміку придбання вітчизняної сільськогосподарської тех?
ніки за програмами державної підтримки в Україні.
The advantage and defect of the use the financial leasing in agricultures were considered. The feature of the
use the financial leasing and commercial credit when buying the farm machinery were comparative. The dynamics
of the buying the native farm machinery for program of state support in Ukraine were considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах сільськогосподарські
товаровиробники знаходяться в жорстких ринкових
умовах і вимушені постійно пристосовуватись до них.
Основними з цих вимог є зниження витрат на виробниц
тво, освоєння нової техніки та технологій, підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції. Але
більшість сільськогосподарських підприємств вимушені
експлуатувати фізично зношені та морально застарілі
технічні засоби, оскільки не в змозі фінансувати онов
лення матеріальнотехнічного потенціалу. Тому лізинг
є ефективним інструментом оновлення основних фондів
аграріїв.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам оновлення машиннотракторних парків
сільськогосподарських товаровиробників з використан
ням фінансового лізингу присвячені праці таких вчених:
В.Г. Андрійчук, О.Д. Василик, М.Г. Вергун, П.І. Гайдуць
кий, О.Ф. Гриценко, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненко,
М.І. Кісіль, М.Г. Лобас, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук,
Р.П. Саблук, А.М. Турило та інші. Так, О.Д. Василик заз
начає, що лізинг належить до найхарактерніших видів
фінансових послуг, цей вид діяльності спрямований на
залучення й розміщення фінансових ресурсів на основі
передавання у користування майна за плату. Основні
складові механізму державного регулювання лізинго
вих відносин досліджені Г.М. Підлісецьким, М.Г. Вер
гуном. У працях М.М. Руденко, О. Васильчишеної,
О. Гетьман розроблено теоретичні положення, мето
дичні та практичні рекомендації щодо необхідності ви
користання та розвитку лізингу в процесі оновлення
технічного потенціалу підприємств. Праці О. Дорофеє
вої, О.Б. Васильчишиного, І. Шперберга присвячені дос
ліджених лізингових операцій та ролі лізингових ком
паній і комерційних банків у процесі надання лізинго
вих послуг. Незважаючи на наявність багатьох науко
вих розробок у цій сфері, необхідно зазначити, що на
сьогодні не повною мірою проаналізовано можливості
та переваги лізингу.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування
переваг та недоліків застосування лізингу в аграрних
підприємствах як форми оновлення технічної бази ви
робництва. Запропонувати механізм державної
підтримки надання лізингових послуг сільськогоспо
дарським підприємствам.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині більшість аграрних товаровиробників відчува
ють гостру потребу в оновленні їх машиннотрактор
них парків. Особливо ця потреба спостерігається в та
ких областях, як Житомирська, Волинська та Рівненсь
ка. Регіональний агропромисловий комплекс втратив
традиційні, стратегічні галузі, на яких спеціалізувались
більшість підприємств даних областей, основними з яких
є хмелярство, льонарство та вирощування ВРХ. А на
томість займаються виробництвом типових (популяр
них) продуктів сільського господарства, таких як ріпак,
пшениця, соя, соняшник; вони не в змозі конкурувати з
потужними сільськогосподарськими підприємствами
Півдня та Сходу України. Як наслідок отримують мізер
ний прибуток, який весь інвестують в оборотні фонди
(насіння, добрива та пальномастильні матеріали), а на
фінансування оновлення основних фондів, особливо
машиннотракторних парків, у даних підприємств бра
кує коштів.
Лізинг має стати ефективним інвестиційним меха
нізмом оновлення основних засобів. Світовий досвід
свідчить, що він є одним із ефективних методів інвесту
вання, який дає змогу без різкої фінансової напруги
підприємства забезпечити формування матеріально
технічної бази та найпрогресивніших методів матеріаль
нотехнічного забезпечення. Лізинг дає можливість не
залучати позичений капітал і не "заморожувати" влас
ний, економити на витратах, пов'язаних із володінням
майном, встановлювати за погодженням з лізингодав
цем гнучкий порядок здійснення лізингових платежів.
Лізинг — це економічно вигідніша, ніж інші, форма най
му завдяки відносно невисокому рівню лізингових пла

Економiка та держава № 11/2012

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
тежів. Лізингооодержувач може скористатися податко
вими пільгами: лізингові платежі відносять на со
бівартість продукції, включають до валових витрат і,
таким чином, зменшують суму оподатковуваного при
бутку. За умови використання лізингу, лізингоодержу
вачу надається можливість оперативного поновлення
виробничих фондів за рахунок одержання в користу
вання нового дорогого обладнання без його повної оп
лати [1]. Тому, на нашу думку, лізинг для сільськогос
подарських товаровиробників є найбільш оптимальним
способом придбання та оновлення машиннотрактор
них парків.
Широке розповсюдження у світовій економіці
лізинг отримав завдяки перевагам, які закладені в ме
ханізмі наданні лізингових послуг. З точки зору лізин
гоодержувача, тобто суб'єктів АПК, можна виділити на
ступні переваги:
— можливість придбання нової, високоякісної до
рогої техніки без значних одноразових капіталовкла
день, оскільки при лізингу виробниче обладнання пере
дається в користування без попереднього викупу, тоб
то є можливість налагодити виробництво при обмеже
них витратах фінансових (а при міжнародному лізингу
— валютних) засобів;
— лізинг припускає 100% кредитування і, як прави
ло, не потребує негайного початку платежів. При вико
ристанні звичайного кредиту підприємство повинно
було б частину вартості покупки оплатити за рахунок
власних коштів;
— лізинг також дозволяє спочатку випробувати ма
шини, а потім закупити їх, а обладнання в сезонних га
лузях орендувати лише на час його фактичної експлуа
тації;
— лізинг дозволяє підприємству запобігти витратам,
пов'язаним із моральним старінням машин і устаткуван
ня, і сприяє використанню найновіших об'єктів лізингу,
що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержу
вача;
— лізингові платежі в повному обсязі відносяться
на собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої
лізингоодержувачем, і відповідно знижують оподатко
вуваний прибуток;
— майно за лізинговою угодою не зараховується на
баланс лізингоодержувача, що не збільшує його активів
і звільняє від сплати податку на майно. Його вартість не
включається в залишок кредитної заборгованості. Це
поліпшує фінансові показники підприємстваорендаря
і відповідно дозволяє йому залучити додаткові кредитні
ресурси (у зв'язку з цим сучасний лізинг часто класи
фікують як "позабалансове фінансування");
— у багатьох країнах законодавче встановлені по
даткові пільги для лізингових операцій (так, прискоре
на амортизація дозволяє суттєво знизити оподаткову
ваний прибуток і термін лізингової угоди;
— порядок здійснення лізингових платежів гнучкі
ший, ніж за кредитними угодами (лізингоодержувач
може розрахувати надходження своїх доходів і разом
із лізингодавцем розробити зручну схему платежів.
Останні можуть бути щомісячними, щоквартальними та
ін. Сума платежів може бути постійною або ковзкою.
При її визначенні може бути врахована сезонність ви
користання предмета лізингу. Платежі можуть здійсню
ватися із виручки від реалізації продукції, що виробле
на на отриманому в лізинг обладнанні). При викорис
танні компенсаційного лізингу лізингоодержувач
здійснює платежі в товарній формі, використовуючи
продукцію, що вироблена на лізингованому обладнанні;
— лізинг доступний малим і середнім підприємствам,
в той час як отримання банківських кредитів на сприят
ливих умовах для них проблематичне. Деякі лізингові
компанії не вимагають від лізингоодержувача ніяких
додаткових гарантій, оскільки забезпеченням угоди є
саме устаткування (при невиконанні орендарем своїх
зобов'язань лізингова компанія забирає своє майно);
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— лізинг, на відміну від кредиту, дає змогу створи
ти надійніші умови господарювання;
— підвищується ліквідність підприємствлізингоо
держувачів, тобто покращується такий важливий для
ринкової економіки показник, як здатність своєчасно
сплатити майбутні борги;
— перевагою лізингу є також можливість придбан
ня лізингоодержувачем устаткування за залишковою
вартістю після завершення лізингової угоди;
— при укладанні лізингової угоди орендар може
розраховувати на отримання від лізингодавця додатко
вих інформаційних, консультативних і юридичних по
слуг;
— Міжнародний валютний фонд не враховує суму
лізингових угод у підрахунку національної заборгова
ності, тобто є можливість перевищити фактичні ліміти
кредитної заборгованості, встановлені Фондом для ок
ремих країн (при застосуванні імпортного лізингу) [3;
4; 5].
Як бачимо, лізингові операції мають великі перева
ги. Традиційне уявлення про лізинг як примітивну дов
гострокову оренду майна безнадійно застаріло. В той
же час слід відмітити ряд недоліків, що притаманні
лізингу:
— кількість учасників лізингової угоди більша, ніж
при купівлі майна за рахунок позики, тому операції
відрізняються досить складною організацією;
— на підготовку фінансової лізингової угоди може
витрачатися більше часу, ніж на підготовку контракту
на купівлю. Вищі можуть бути і адміністративні витра
ти, тому вважається, що ціна лізингу може бути ниж
чою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності
певних податкових пільг [2; 3; 4].
Лізинг в Україні є перспективним, але не досить роз
виненим джерелом оновлення основних фондів підпри
ємств різних галузей економіки (табл. 1). Причиною цьо
го є відсутність передумов для його розвитку. Одна з
головних причин, чому лізингова форма кредитування
сільськогосподарських товаровиробників не одержала
поширення, — відсутність цивілізованого ринку лізин
гових послуг.
З наведеної табл. 1 видно, що в 2008 році відбувся
спад, який продовжувався до 2010 року, тоді як в 2010
році спостерігається поступове пожвавлення ринку
лізингових послуг. Дана негативна тенденція пояс
нюється кризою 2008 року, яка супроводжувалась не
достатністю фінансових ресурсів в суб'єктів підприєм
ницької діяльності всіх галузей економіки України.
Вартість лізингових угод найшвидше збільшується в га
лузі сільського господарства, що пояснюється держав
ною підтримкою в сфері лізингових угод на сільсько
господарську техніку вітчизняного виробництва.
Водночас в Житомирській області даного збільшен
ня не спостерігається, оскільки на території області зна
ходиться низькорентабельні та малоприбуткові
підприємства, їхніх ресурсів не вистачає на швидкий
вихід з кризового стану. Стан оновлення машиннотрак
торних парків сільськогосподарських підприємств Жи
томирської області знаходиться на досить низькому
рівні, про що свідчать дані табл. 2.
З наведеної таблиці можемо спостерігати тенден
цію до поступового зменшення кількості придбаної
сільськогосподарської техніки вітчизняного вироб
ництва. Дана тенденція пов'язана, перш за все, з ви
сокою вартістю технічних засобів, припиненням
фінансування державної програми часткової компен
сації вартості сільськогосподарської складної техні
ки, високою вартістю кредитних ресурсів та їх
відсутність на фінансовому ринку. Як бачимо з наве
деної таблиці, фінансовий лізинг не виконує покла
дену на нього функцію — прискорити відтворення
машиннотракторних парків сільськогосподарських
товаровиробниківта полегшити фінансове наванта
ження на них.
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У західних країнах розвиток
Таблиця 1. Вартість укладених договорів фінансового лізингу в розрізі
по галузях за 2007—2010 рр.
лізингових відносин підтримується
державою, оскільки вони стимулюють
експортну діяльність національних ви
робників, прискорюють оборотність
капіталу, підвищують ліквідність під
приємств. Лізинг тут є пільговою га
луззю інвестиційної діяльності й особ
ливим видом фінансування. Для дер
жави фінансове заохочення лізингу є
засобом стимулювання продажу нової
техніки, постійного прискорення по
новлення виробничих фондів, інтенси
фікації розвитку національної еконо
міки та підвищення її конкурентосп
роможності на світовому ринку. За да
ними Європейської Федерації Націо
нальних Асоціацій Лізингових ком
паній, у формі лізингових операцій у
Німеччині здійснюється майже 17%
усіх інвестицій, в Англії — 28, у
Джерело: складено на основі [7].
Франції — близько 18, в Нідерландах
— 11, у Швеції — 26, в Австрії — 20, у
S — загальна площа ріллі, ум. ет. га;
США — 30%2 [7].
Te — кількість , ум. ет. тракторів, комбайнів.
Розглянемо економічну перевагу використання
Відповідно до технічного навантаження пропо
фінансового лізингу від банківського кредиту на при
кладі придбання трактора ХТЗ 1722131 вартістю 470,42 нуємо всі сільськогосподарські підприємства розді
тис. грн. Як видно з табл. 3, сільськогосподарські това лити на три групи. Кожній групі ми присвоюємо
ровиробники при придбанні техніки при використанні відповідний відсоток авансового платежу, який дер
фінансового лізингу мають досить значні переваги: по жава компенсує при придбанні сільськогосподарсь
перше, розмір застави є меншим на 50%; подруге, мен кої техніки (лише трактори та комбайни). Першій
шою є і відсоткова ставка річних; потретє, завдяки групі — 15 %, друга група — 25 %, третя група 35 %.
Концептуальними основами запропонованого нами
різниці в кратності платежів (2 рази в рік — за лізин
гом, і 12 разів — за кредитом) господарство одержує механізму є:
1) зміна тенденції наявності основних видів сільсько
можливість для застосування вивільнених таким чином
господарської техніки в сторону збільшення;
коштів на інші цілі.
2) ціленаправлена допомога відповідно до наявного
Фінансовий лізинг досить розповсюджений ме
ханізм відтворення технічного потенціалу світових технічного стану сільськогосподарського підприємства;
3) кожна лізингова компанія може прийняти участь
аграрних формувань, особливого розвитку лізинг на
був в країнах Європейського Союзу. Але запропо в програмі.
Механізм програми діє наступним чином:
нований урядом механізм фінансового лізингу не на
1) управління агропромислового розвитку розрахо
був популярності серед вітчизняних аграріїв. При
чин цьому багато, але основним недоліком є те, що вує коефіцієнти навантаження на наявну техніку для
техніку не в змозі отримати ті підприємствам, які кожного бажаючого сільськогосподарського підприє
дійсно потребують її. Більшість техніки, яка поста мства (ймовірного лізингоотримувача);
2) лізингоотримувач визначається з об'єктом лізин
чається через лізинг, потрапляє в фінансово стійкі
гу та звертається до лізингової компанії;
підприємства.
3) лізингова компанія звертається до управління аг
Ми пропонуємо механізм державної підтримки
фінансового лізингу з використанням групування на ропромислового розвитку, яке надає підтвердження про
основі навантаження на наявну, працездатну техні відсоток авансового платежу на основі коефіцієнта на
ку (трактори, комбайни) в сільськогосподарських вантаження;
4) заключається лізингова угода між лізингодавцем
підприємствах. На нашу думку, трактори та комбай
ни є основними енергетичними складовими машин та лізингоотримувачем;
но  тракто рних паркі в
Таблиця 2. ФінансовоEкредитні джерела забезпечення сільськогосподарських
сільськогосподарських
товаровиробників Житомирської області технікою вітчизняного виробництва
підприємств. Тому при
виборі напряму держав
ної підтримки трактори
та комбайни є основопо
ложними. За умови, що
сі ль с ь к о г о спо да рсь ке
підприємство не має пра
ва продавати придбану за
даним механізмом техні
ку протягом 5 років з мо
менту придбання.
Технічне навантаженні
ми пропонуємо розрахува
ти за формулою:
,
де Kт — технічне на
вантаження;
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* інформація за січеньсерпень 2011 року.
Джерело: власні дослідження.
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Таблиця 3. Порівняльна характеристики застосування лізингу та
кредиту при придбанні трактора ХТЗ17221E31
Ознаки
Пошук постачальника
Техніки
Термін договору, років
Забезпечення (застава)
Аванс
Відсоткова ставка
Кратність платежів
Сума загального платежу
Переплата

Варіанти придбання техніки
Лізинг
за рахунок кредиту банку
Пошук здійснюється
Кредитор не займається
лізингодавцем
пошуком постачальником
3-7
1-5
150% вартості
150-300%
10-30%
20-35%
1,9% річних від залишкової
21,5-30
вартості техніки
Від 2 до 12 разів на рік
Щомісячно
653152
182732
234427-374404

Джерело: адаптовано автором на основі [2].

приємств має ряд наступних переваг від "
Програми часткової компенсації вартості
складної сільськогосподарської техніки" та
фінансового лізингу через НАК "Украгро
лізинг".
1. Розстрочка виплати вартості сіль
ськогосподарської техніки.
2. Індивідуальний підхід до кожного
сільськогосподарського товаровиробника
відповідно до його технічної оснащеності.
3. З кожним роком інфляційні процеси
зменшують вагомість платежу для сільсько
господарського підприємства.
4. Сприяння розвитку ринку техніки що
була у використання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
З метою становлення демокра
тичного
та цивілізованого ринку
Групування сільськогосподарських підприємств
фінансових послуг у сільському
по коефіцієнту технічного навантаження
Показники
господарстві при купівлі сільсько
(припадає на 1 ет. трактор, ум.-ет. га)
господарської техніки, що дасть
до 100
101-200
201 – і більше
можливість оновити виробничі за
Відсоток авансового платежу
15%
25%
35%
соби, потрібно вирішити наступні
Кількість підприємств у групі
11
23
11
питання.
Черняхівський район
6
8
1
1. Покращити якість вітчизня
Володар-Волинський район
5
4
1
ної
техніки,
яка на порядок уступає
Червоноармійський район
0
11
9
техніці імпортованій із країн Захі
Середньорічна вартість основних фондів
1399,3
1755
1786,2
дної Європи, тому успішні підприє
Валовий прибуток (збиток)
22,4
122,5
149,7
мства віддають перевагу західній
Чистий прибуток (збиток)
-6,8
67
49,1
техніці, пересічні — вітчизняній та
Джерело: розраховано автором.
імпортованої з країн СНД.
2. Відсутність інфраструктури
технікотехнологічного сервісу стримує ба
Таблиця 5. Порівняльний розрахунок трьох варіантів державної
підтримки технічного забезпечення сільськогосподарських
жання сільськогосподарських товаровироб
підприємств Черняхівського району Житомирської області
ників вступати в лізингові відносини.
Ц
3. Існування фінансового бар'єра при роз
Строк
5 років
гляді
кандидатівлізингоодержувачів, тобто
Кількість платежів
10
лізингодавець
перед наданням лізингових по
СТОВ
ПАФ
ПСПО
Сільськогосподарське підприємство
слуг перевіряє фінансовий стан товаровироб
"Прометей" "Дружба"
"Полісся"
ників. Даний аспект відсіює велику кількість
Технічне навантаження
86,4
163,7
260
сільськогосподарських підприємств.
(ум. ет . га на 1 ум. ет трактор)
4. Залучати міжнародні лізингові компанії
Аванс %
15%
25%
35%
на ринок сільськогосподарської техніки Украї
Аванс грн.
8082
13470
18858
на удосконалюючи законодавчі та підзаконні
Комісія 1 (при заключенні договору)
3205
2828,7
2451,5
акти, які регулюють міжнародний лізинг.
Комісія 2 (при сплаті обов’язкових платежів
8816
7778,8
6741,6
Сума лізингової угоди
45798
40410
35022
5. Недостатній обсяг асигнувань з держав
Всього
58385
51017
44215,2
ного бюджету на підтримання та оновлення
Переплата
4505,6
-2862,5
-9664,8
технічного потенціалу сільськогосподарських
товаровиробників.
Джерело: розраховано автором.
Таблиця 4. Групування сільськогосподарських підприємств відповідно до
коефіцієнта технічного навантаження

5) казначейство перераховує кошти на рахунок
лізингової компанії;
6) лізингова компанія проплачує заводу виробнику
сільськогосподарської техніки;
7) завод надає техніку лізингоотримувачу;
8) лізингоотримувач сплачує кошти на рахунок лі
зингової компанії (щомісячно, щоквартально, кожні пів
року або раз в рік).
Дослідивши фінансовий та технічний стан 45 сіль
ськогосподарських підприємств Черняхівського, Воло
дарВолинського та Червоноармійського районів Жи
томирської області, ми зробили висновок, що першій
групі технічне навантаження буде відповідати до 100 ум.
ет. га на 1 ум. ет. трактор, друга група 101 — 200 та тре
тя 201 і більше (табл. 4).
Проведемо прогнозування витрат сільськогоспо
дарських підприємств при використанні запропонова
ного нами механізму фінансового лізингу для різних
груп підприємств при придбанні трактора вітчизняного
виробництва ХТЗ — 17221 — 31 вартістю 53 880 грн
(табл. 5).
Запропонований нами механізм відтворення енер
гетичних складових МТП сільськогосподарських під
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКЕРО?ГОРІЛЧАНОЇ ТА
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
У статті досліджено особливості та основні інструментисистеми державного регулювання лікеро?го?
рілчаної та спиртової промисловості в Україні. Проаналізовано основні проблеми та недоліки в законо?
давчій базі, які стримують розвиток лікеро?горілчаної та спиртової промисловості.
This article is about the major aspects of the alcohol and spirit industry government control in Ukraine. Also
the author analyzed the main problems and defectsin a legislative base, tha trestrain development of alcohol
and spirit industry.

Ключові слова: державне регулювання, лікеро!горілчана та спиртова промисловість, механізм державного
регулювання лікеро!горілчаної та спиртової галузі.
Key words:government control, alcohol and spirit industry, mechanism of government control of the alcohol and
spirit industry.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Досвід ринкових перетворень доводить, що жоден
ринковий механізм не може вирішити всіх економічних
проблем країни, тому державна участь потрібна тоді,
коли ринковий механізм не спроможний ефективно роз
в'язати проблеми суспільного відтворення.Формування
ринкових умов господарювання в Україні не зменшило,
а, навпаки, посилило актуальність дослідження пробле
ми державного регулювання лікерогорілчаноїпромис
ловості. Це пояснюється об'єктивними обставинами:
лікерогорілчаної промисловість є однією із стратегіч
них галузей економіки України, яка відіграє помітну
роль у формуванні державного бюджету [6; 8; 9]. З ог
ляду на це, виникає потреба у підвищенні ефективності
регулювання ринку лікерогорілчаної промисловості, а
саме — удосконалення адміністративних важелів регу
лювання, які забезпечили б підвищення ефективності ви
робництва підприємств галузі.Проте, незважаючи на
цінність проведених досліджень, проблеми державно
го регулювання розвитку лікерогорілчаної промисло
вості залишились невирішеними. Так, потребують удос
коналення адміністративні важелі державного регулю
вання розвитку лікерогорілчаної промисловості. Не
ліквідовано недоліки в законодавчій базі та діяльності
органів державної влади, що гальмують розвиток ліке
рогорілчаної промисловості.

70

Багато вітчизняних вченихекономістів вивчають
питання державного регулювання лікерогорілчаної
та спиртової промисловості, серед них: В.М. Андрієн
ко, П. Бойко, Л.І. Дідківська, Г.М. Калетнік, А. Украї
нець, С.М. Чистов, М.М. Шкільняк. Ученіекономісти у
своїх роботах досліджують особливості системи дер
жавного регулювання, а також визначаються законо
давчі недоліки, які гальмують розвиток лікерогорілча
ної та спиртової промисловості.
Метою статті є вивчення особливостей системи дер
жавного регулювання лікерогорілчаної та спиртової
промисловості в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне регулювання економіки слід розглядати
як економічну категорію, що визначає сутність та спо
соби активного впливу держави на розвиток економіки
взагалі та підтримання стабільності, пропорційності й
динамічності розвитку зокрема [9]. Це — "сукупність
форм і методів цілеспрямованого впливу державних
установ і організацій на розвиток суспільного виробни
цтва (в т. ч. продуктивних сил, технікоекономічних,
організаційноекономічних та соціальноекономічних
відносин) для стабілізації та пристосування до умов, що
змінюються" [9]. Під державним регулюванням еконо
міки деякі автори розуміють як вплив держави на відтво
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рювальні процеси в економіці для
ДЕРЖАВА
досягнення цілей економічної
політики [8].
Проведений аналіз показав,
що система державного регулю
Департамент контролю за
вання лікерогорілчаної та спир
виробництвом та обігом спирту,
товоїпромисловості здійснюється
алкогольних напоїв та тютюнових
відповідно до Закону України
виробів
"Про державне регулювання ви
робництва і обігу спирту етилово
го, коньячного і плодового, алко
Лікеро-горілчана промисловість
Правове
Адміністративне
гольних напоїв та тютюнових ви
Спиртова промисловість
регулювання
регулювання
робів". в якому зазначається, що
виробництво спирту етилового (у
тому числі як лікарського засобу),
Попит
Пропозиція
спирту етилового ректифіковано
го виноградного, спирту етилово
го ректифікованого плодового
може здійснюватися лише на дер
Система комплексного вивчення,
жавних підприємствах [2]. Держа
аналізу та прогнозування потреб,
ва, як визначено у Цивільному ко
попиту та пропозиції
дексі України, діє у цивільних
відносинах на рівних правах з
іншими учасниками цих відносин.
Комплексна система
Тобто держава, з однієї сторони,
економічного та організаційного
виступає як власник і підприє
регулювання ринку спирту та
мець, а з іншої — як регулятор
лікеро-горілчаного ринку
соціальноекономічних процесів.
Після проголошення неза
лежності України почався новий
Аналіз та прогнозування
етап в регулюванні ринку лікеро
виробництва, реалізація
горілчаної та спиртової промис
ловості. Він, насамперед, пов'яза
ний з формуванням засад держав Рис. 1. Механізм державного регулювання ринку лікероEгорілчаної та спиртової
промисловості в Україні
ності, розвитком всіх форм влас
ності і, в першу чергу, виведенням
Джерело: систематизовано автором на основі [7].
із державної монополії виробниц
тва та обігу алкогольних напоїв. Запровадження на економічне регулювання, попит та пропозиція.Реаліза
прикінці 1991 р. акцизів на спирт і алкогольні напої зу ція вищеперелічених інструментів забезпечує функціо
мовило динамічний процес нормативного регулювання нування ринку спирту та алкогольної продукції в Ук
виробництва і реалізації цих товарів та оподаткування раїні.
їх акцизним збором.
Важливою складовою механізму регулювання рин
У теперішній час практично всі українські виробни ку спиртової промисловості має стати система його дер
ки спирту об'єднані в Державний концерн "Укрспирт", жавної підтримки.Економічний зміст державної
створений Кабінетом Міністрів України у 1996 р. з ме підтримки полягає в розробленні та реалізації системи
тою формування та здійснення єдиної державної пол державних програм науковотехнічного, ресурсного,
ітики у виробництві спирту етилового, горілки та ліке фінансового, кадрового та іншого сприяння розвитку
рогорілчаних виробів [2]. До складу концерну "Укрс підприємств [7, с. 221]. У теперішній час державна
пирт" входять 8 обласних державних об'єднань спирто підтримка спиртової галузі здійснюється програмою
вої промисловості, 76 підприємств з державною фор розвитку спиртової галузі України на 2007—2011 рр.
мою власності, які забезпечують 95 % виробництва ети Згідно неї передбачено науковотехнічне оновлення ви
лового спирту в країні.
робництва, впровадження інноваційних ресур'со і енер
Слід зазначити, що державна власність є важливим гозберігаючих, екологічно безпечних технологій, зни
інструментом здійснення державної соціальноеконо ження собівартості, підвищення якості, освоєння нових
мічної політики. Питома вага державного сектора в конкурентоспроможних видів продукції, в тому числі й
кожній країні різна і визначається низкою взаємопо паливного етанолу (біоетанолу) [7].
в'язаних чинників: умовами, що історично склалися, ста
У Законі встановлюється не тільки загальні вимоги
дією розвитку держави, її місцем у світовому госпо в сфері обігу алкогольної продукції, а і закріплюється
дарстві, конкурентоспроможністю національної еконо спеціальні норми щодо роздрібної і оптової торгівлі
міки, соціальноекономічними, культурними, історични такою продукцією [1; 2]. Так, торгівля алкогольною
ми й іншими чинниками. Зокрема, в теперішній час у продукцією може здійснюватися у двох різновидах, а
Європейському Союзі на державних підприємствах пра саме — як оптова, так і роздрібна торгівля. Зокрема, оп
цює більше 8 млн осіб, тобто майже 11% всіх працівників, тову торгівлю слід розглядати якдіяльність з придбан
що працюють за наймом. На них припадає 12,5% ново ня і відповідного перетворення товарів для наступної
створеної власності і майже 20% валових капіталовкла їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим
день в основні фонди. Максимальна частка державного суб'єктам господарювання. Роздрібна торгівля Законом
сектора серед країн ЄС в Греції — 23,2%, а мінімальна в визначається як діяльність з продажу алкогольних на
Нідерландах — 8,3% [9, с. 14].
поїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим спо
Механізм державного регулювання ринку лікеро живачам для їх особистого некомерційного викорис
горілчаної та спиртової промисловості України пови тання незалежно від форми розрахунків, у тому числі
нен оптимально поєднувати інтереси виробників, спо на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприєм
живачів та держави (рис. 1).
ствах громадського харчування [2]. Законом також виз
Даний механізмвключає п'ять інструментів: адміні начається, що місце торгівлі — це місце реалізації то
стративне регулювання, правове регулювання, пряме варів, у тому числі на розлив, в одному торговому при
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міщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташу
вання, для алкогольних напоїв — торговельною площею
не менше 20 м2, обладнане електронними контрольно
касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де
є товарнокасові книги (незалежно від їх кількості), в
яких фіксується виручка від продажу алкогольних на
поїв, незалежно від того, чи оформляється через них
продаж інших товарів.
Одним з найважливіших інструментів державного
регулювання лікерогорілчаної та спиртової галузей є
ліцензування. Безсумнівно, ліцензія служить важливим
засобом управлінського впливу, що припускає:
— державне підтвердження і визначення меж права
на ведення господарської діяльності;
— державний контроль за здійснюваною діяльністю;
— можливість припинення діяльності за особливи
ми підставами державними органами.
Проте, існуюча система ліцензування має ряд не
доліків — в першу чергу, це відносно нескладний поря
док отримання ліцензій на виробництво спирту і великий
перелік підстав для її припинення. Зрозуміло, що підви
щення рівня вимог до підприємств при видачі ліцензій,
могло б сприяти розвитку ліцензування як дієвого інстру
менту регулювання та контролю шляхом допуску
підприємств у сферу виробництва спирту. Проте все ж
таки більш доцільним, на нашу думку, є введення хоча б
тимчасового мораторію на видачу нових ліцензій.
Ще одним елементом державного регулювання обі
гу етилового спирту в теперішній час є квотування його
закупівлі. Але й воно недостатньо ефективне, оскільки
при виділенні квот закупівлі етилового спирту на чер
говий рік основним критерієм є квота поточного року,
а фактичні обсяги виробництва і пропозиції практично
не враховуються. Таким чином, аналіз використання
виділених квот закупівлі свідчить, що вони, як правило,
використовуються лише на 40—50% і жодним чином не
відповідають інтересам підприємстввиробників спирту,
тобто стали, по суті, формальним елементом держав
ного регулювання [5].
Проведений аналіз показав, що видавати ліцензії в
сфері ліцензування обігу алкогольної продукції мають
повноваження органи, визначені постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку органів
ліцензування" від 14.11.2000 р. №1698, зокрема органом
ліцензування було визначено Департамент контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, повноваження якого закріплені
наказом Державної податкової адміністрації України
від 10.02.2007 р. №71 [1; 2]. Іншою постановою Кабіне
ту Міністрів України "Про затвердження переліку до
кументів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" від 4.07.2001
р. №756 не визначено вичерпного переліку документів,
що надаються органом ліцензування суб'єктами госпо
дарювання, проте даний недолік має бути усунуто шля
хом прийняття відповідних змін до цієї постанови [1; 2].
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями становить 8000 грн. на кожний окремий, заз
начений у ліцензії електронний контрольнокасовий
апарат, що знаходиться у місці торгівлі; на території сіл
і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах те
риторії міст, — 500 грн. на роздрібну торгівлю алкоголь
ними напоями на кожний окремий, зазначений у ліцензії
електронний контрольнокасовий апарат, що знахо
диться у місці торгівлі [2].
У числі першочергових заходів слід докорінно пе
реглянути проведену в останні роки акцизну політику
[3]. На нашу думку, стратегічно не продумана та еконо
мічно не обгрунтована акцизна політикає основним не
доліком чинної системи державного регулювання
спиртової промисловості. З однієї сторони, ця політи
ка має фіскальний характер і впливає на розвиток ле
гального виробництва спирту, а з іншої — сприяє ство
ренню більш сприятливих економічних умов для неле
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гального виробництва і насичення алкогольного ринку
дешевшою і фальсифікованою продукцією. Систематич
не істотне підвищення ставок акцизів на спирт моти
вується виключно необхідністю їх індексації у зв'язку
із загальним зростанням середнього рівня цін на спо
живчі товари і прогнозованим рівнем інфляції. При
мітним є той факт, що згідно бюджету на 2010 р. індекс
зростання цін очікувавсяна 13,1% [4], тоді коли ставка
акцизу на етиловий спирт була збільшена на 16% [3].У
зв'язку з цим одним з основних напрямів вирішення про
блем підвищення дохідної бази бюджетів усіх рівнів за
рахунок зростання виробництва і обороту алкогольної
продукції вбачаємо в призупиненні підвищення ставок
акцизу, тобто у введенні тимчасового мораторію, а,
можливо, і в їх зниженні.
ВИСНОВКИ
Дослідження генезису формування окремих поло
жень з державного регулювання лікерогорілчаноїта
спиртової промисловості призводить до висновку про
необхідність удосконалення механізму державного ре
гулювання цих галузей харчової промисловості. Дер
жавне регулювання і державна підтримка ринку спир
тової промисловості повинне здійснюватись шляхом:
створення відповідної нормативноправової бази, яка
підвищувала б рівень вимог допідприємств при видачі
ліцензії на виробництво спирту;удосконалення держав
ної підтримки виробництва стратегічно важливих видів
продукції(паливного етанолу) для гарантування енер
гетичної безпеки;стимулювання експорту продукції
спиртової галузі; перегляд та встановлення економічно
обгрунтованих акцизних ставок на спирт етиловий.
Таким чином, виважена політика держави в сфері дер
жавного регулювання ринку лікерогорілчаної промис
ловості та спиртової промисловості сприятиме підви
щенню ефективності функціонування підприємств га
лузі, а тим самим підвищенню надходжень до Держав
ного бюджету.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО?ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Рассмотрены современные определения понятия "финансовый механизм". Проанализированные оп?
ределения объединены в подходы. Предложено собственное определение понятия "финансовый меха?
низм государственного регулирования социально?экономического развития" и его структура.
The contemporary definitions of "financial mechanism" were developed. The new definition of a "financial
mechanism of state regulation of social and economic development" was suggested and its structure was
investigated.
Ключевые слова: финансовый механизм, государственное регулирование, регулирование социально!эконо!
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В украинской экономике в настоящее время суще
ственно изменился смысл и характер государственного
регулирования социальноэкономического развития.
От функции прямого директивного планирования эко
номики государство перешло к функции регулирования
рыночных отношений свободных равноправных эконо
мических субъектов. На первый план вышли такие эко
номические элементы и рычаги влияния, как прогнози
рование и индикативное планирование, разработка си
стемы целевых программ и формирование принципиаль
но новой финансовобюджетной и денежнокредитной
политики, инвестиционной и внешнеэкономической де
ятельности.
Переориентация целей и усложнение задач государ
ственной политики обусловлено как внутренними про
блемами, так и нестабильностью мирового хозяйства,
усилением его влияния на социальноэкономические
процессы в Украине, что, в свою очередь, вызывает не
обходимость формирования адекватного финансового
механизма в системе государственного регулирования
социальноэкономического развития в целях обеспече
ния долгосрочной положительной динамики экономи
ческого роста.
Финансовый механизм государственного регулиро
вания социальноэкономического развития необходим
для устойчивого экономического роста государства в
целом, и поэтому он должен базироваться на системе,
которая непрерывно продуцирует факторы, способ
ствующие формированию экономики инновационного
типа развития.
Теоретическое осмысление сущности финансового
механизма государственного регулирования социально
экономического развития, определение его структуры,
определение в ней места отдельных элементов имеет
важное практическое значение, поскольку содействует
выявлению слабых звеньев в данном механизме и раз
работке путей их устранения.
Совершенствование финансового механизма в Ук
раине в направлении содействия формированию систе
мы стимулов для государственного развития экономи
ки — важная предпосылка обеспечения экономическо
го роста в будущем.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ
Вопросам функционирования финансового меха
низма и отдельных его звеньев посвящены работы мно
гих отечественных и зарубежных ученых, среди них:
Слободяник Ю.Б., Пессель М.А., Самаруха В.И., Вен
гер В.В., Василик О.Д., Павлюк К.В., Юрий, В.М., Кири
ленко О.П., Ковалюк О.М. и другие. В тоже время не
достаточно разработанным на данный момент остается
понятие "финансовый механизм государственного ре
гулирования социальноэкономического развития",
определение его составляющих и его место в экономи
ческой системе современного государства.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью статьи является анализ имеющихся теорети
ческих материалов, позволяющий сформулировать оп
ределение понятия "финансовый механизм государ
ственного регулирования социальноэкономического
развития", построение структуры финансового меха
низма и определение его роли в государственном регу
лировании социальноэкономического развития.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Во времена функционирования централизованного
планирования финансовый механизм как отдельная ка
тегория почти не рассматривался. Его функции выпол
нял экономический механизм, в составе которого вы
деляли финансовокредитный механизм [1].
Одним из первых исследований категории финан
сового (финансово кредитного) механизма была моно
графия М.А. Песселя. В работе он определил финансо
вокредитный механизм интенсификации общественно
го производства как составляющую "часть единого ме
ханизма социалистического хозяйствования — совокуп
ность методов, посредством которых используется дей
ствие экономических законов социализма. И чем глуб
же они познаны и правильнее применяются, тем эффек
тивнее решения органов хозяйственного руководства,
тем действеннее использование финансов и кредита" [2].
Г.В. Базарова отмечала, что "финансовокредитный
механизм — составная часть экономического механизма
управления народным хозяйством. Это совокупность
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблица 1. Определение понятия финансовый механизм в современной
форм и методов организации финансо
экономической науке*
вокредитных отношений и их исполь
зования в интересах социалистическо
Определение
Автор(ы)
го расширенного воспроизводства, со Финансовый механизм – это совокупность финансовых методов и
В.В. Венгер [5]
держания и развития непроизводствен форм организации финансовых отношений, инструментов и рычагов
ной сферы и удовлетворения других влияния на социально-экономическое развитие общества.
общественных потребностей" [3].
Финансовый механизм – это совокупность форм и методов
О.Д. Василик,
Оба эти определения содержат формирования и использования финансовых ресурсов, которые
К.В. Павлюк [6]
единственный главный аспект — веду применяются с целью создания благоприятных условий для
щая роль государства состоит в обес экономического и социального развития общества.
печении функционирования финансо Финансовый механизм – совокупность финансовых методов и форм, О.Р. Романенко,
инструментов и рычагов влияния на социально-экономическое
С.Я. Огородник,
вокредитного механизма.
М.С. Зязюн,
Позднее предпринимались попытки развитие общества.
А.А. Славкова [7]
рассматривать обособленно понятие
механизм – это совокупность конкретных форм и
О.П. Кириленко [8]
финансового и кредитного механизма. Финансовый
методов обеспечения распределительных и перераспределительных
Так, В.И. Самаруха отмечал, что "в сис отношений, образования доходов, фондов денежных средств.
теме экономических отношений следу Финансовый механизм – совокупность конкретных финансовых
С.И. Юрий,
ет рассматривать финансовый и кредит методов и рычагов влияния на формирование и использование
В.М. Федосов,
ный механизмы не только во взаимосвя финансовых ресурсов в целях обеспечения функционирования и
Л.М. Алексеенко [9]
зи, но и отдельно. При этом не стоит развития государственных структур, субъектов хозяйствования и
отождествлять финансовые и кредит населения.
Н.Е. Заяц,
ные отношения... Финансовый механизм Финансовый механизм – это совокупность методов и форм,
Т.Е. Бондарь [10]
представляет собой гибкое звено хозяй инструментов и рычагов влияния на экономическое и социальное
ственного механизма и включает в себя развитие общества в процессе осуществления распределительных и
экономические показатели, рычаги, перераспределительных финансовых отношений.
механизм – составная часть хозяйственного механизма, Б.А. Райзберг,
приемы и методы, обеспечивающие со Финансовый
совокупность финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм
Л.Ш. Лозовский,
здание, распределение и использование и способов регулирования экономических процессов и отношений.
Е.Б. Стародубцева [11]
совокупного общественного продукта и Финансовый механизм – совокупность видов, форм организации
В.М. Родионова [12]
национального дохода, хозрасчетную финансовых отношений, специфических методов формирования и
деятельность первичных производ использования финансовых ресурсов и способов их количественного
ственных звеньев" [4].
определения.
А.М. Поддерегин,
В настоящее время среди ученых Финансовый механизм – это система управления финансами,
Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам [13]
экономистов нет единой точки зрения предназначенная для организации взаимодействия финансовых
на содержание понятия финансовый отношений и фондов денежных средств с целью оптимизации их
механизм. В целом, в отечественной и влияния на конечные результаты производства.
А.Н. Ковалюк [14]
зарубежной экономической литературе Финансовый механизм – это система финансовых форм, методов,
и инструментов, которые используют в финансовой
финансовый механизм представлен как рычагов
деятельности государство и предприятия при соответствующем
схема практического использования в нормативном, правовом и информационном их обеспечении, а также
экономической системе государства при соответствующей финансовой политике на микро- и
финансовых рычагов, направленных на макроуровне.
регулирование различных процессов
* Источник: составлено автором на основании [5—14].
или объектов в системе управления на
различных уровнях. Для наиболее полной характеристи стве случаев перечня источников обеспечения исполь
ки данной категории мы считаем целесообразным сгруп зования финансовых методов и рычагов. Кроме того,
понятие финансового механизма неотделимо от финан
пировать наиболее точные определения в табл. 1.
Анализ определений финансового механизма, пред совой политики государства, которая определяет фун
ложенных различными авторами, позволяет обобщить кции финансового механизма и его связь с государ
их по различным признакам. Так, некоторые авторы ственной экономической политикой.
Указанный недостаток в значительной мере был ис
определяют финансовый механизм как совокупность
форм, методов, рычагов и инструментов (О.Д. Василик, правлен в исследованиях О.М. Ковалюка, который до
В.М. Федосов, В.Н. Сутормина, Н.Е. Заяц, В.В. Венгер, полнил структуру финансового механизма информаци
О.П. Кириленко, П.С. Никольский). Другие усматри онным обеспечением и наиболее удачно отобразил его
вают в финансовом механизме системные признаки и структуру схематично, как составляющую финансовой
определяют его системой управления финансами системы, без отображения регулятивных рычагов [15].
Учитывая, что финансовый механизм показывает, с
(А.М. Поддерегин, Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, Н.В. Колчина);
системой управления финансовыми отношениями помощью чего можно осуществлять финансовое воздей
(А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин); системой действия фи ствие и как это делать, в его составе целесообразно вы
нансовых рычагов (И.Т. Балабанов); системой финан делить финансовые методы, инструменты и рычаги, эле
совых норм, методов, рычагов и инструментов (О.М. Ко менты обеспечения (правового, информационного и
валюк). А часть ученых вообще рассматривают финан нормативного). Обобщая подходы ученых к определе
совый механизм как часть хозяйственного механизма нию финансового механизма, его структуру можно
(Б.А. Райзберг, Л. М. Лозовский, О.Б. Стародубцева). представить в виде обобщенной схемы (рис. 1).
Обобщая исследования различных ученых в сфере
По нашему мнению, одно из наиболее удачных опре
делений финансового механизма дано С. Юрием. Он вы финансового механизма, можно заключить, что под фи
деляет такие элементы финансового механизма: финан нансовым механизмом понимается совокупность форм
совые методы (финансовое оперативное управление, фи и методов, инструментов и рычагов влияния на экономи
нансовое планирование, финансовое обеспечение, финан ческое и социальное развитие в процессе осуществления
совое регулирование и финансовый контроль); финансо распределительных и перераспределительных отноше
вые рычаги, стимулы и санкции (налоги, сборы, проценты ний. Финансовый механизм представлен как схема
по кредитам, нормы финансирования и прочее); норматив практического использования финансовых рычагов, на
ноправовое обеспечение (система нормативных и распо правленных на регулирование различных процессов или
объектов в системе управления на различных уровнях.
рядительных документов органов управления) [9].
Принимая во внимание тот факт, что объектом на
Однако, ощутимым недостатком в определениях
финансового механизма является упущение в большин шего исследования является не просто финансовый ме
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Финансовые методы

Финансовые рычаги

Финансовый механизм

Финансовые инструменты

тодов, инструментов и рычагов госу
дарственного регулирования, на
правленных на обеспечение устойчи
вого социальноэкономического раз
вития, разрешение возникающих
противоречий как на общегосудар
ственном, так и на местном уровнях.
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ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ
ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Досліджено можливості використання офшорних юрисдикцій. Проаналізовано етапи офшоризації
світової економіки. Представлено схеми мінімізації податків при здійсненні зовнішньоторговельних опе?
рацій з використанням офшорних юрисдикції.
Investigated the possibility of using offshore jurisdictions. Stages ofshoryzation global economy. Presented
schemes to minimize taxes when making foreign operations using offshore jurisdictions.
Ключові слова: офшорні юрисдикції, мінімізація податків, зовнішня торгівля, схеми.
Keywords: offshore jurisdictions, minimizing taxes, foreign trade, scheme.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою економічної діяльності будьякої бізнес
одиниці, будь то корпорація, невелика фірма або індив
ідуальний підприємець, є максимізація прибутку. При
цьому і компанії, і підприємці часто прагнуть мінімізу
вати податкове навантаження на бізнес. В цьому немає
нічого дивного, адже ухилення (найчастіше за допомо
гою законних способів) є спробою власника в тій чи
іншій формі, тим чи іншим способом захистити своє май
но, капітал і доходи від будьяких посягань. Поки є дер
жава, поки є приватна власність, державі буде необхід
не фінансування за рахунок цієї власності у вигляді по
датків (інших достатніх джерел для цього практично не
існує), а власники цих джерел, тобто платники податків,
будуть цьому протистояти за допомогою спроб змен
шити своє податкове навантаження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні питання функціонування офшорних зон
знайшли відображення у працях Б. Хейфеца, О. Боєва,
А. Гончарова, Д. Голубкова, М. Халдіна, Д. Робінсона,
Д. Бірковського, С. Чернявського, В. Гунько, І. Соко
лова, Л. Кабіра, та ін.
Проте, багато аспектів цієї наукової проблеми по
требують подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз офшорних юрисдикцій та мож
ливостей їх використання, аналіз етапів офшоризації світо
вої економіки, аналіз схем мінімізації податків у сфері зов
нішньої торгівлі з використанням офшорних юрисдикцій.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Світову фінансову систему в теперішній час немож
ливо уявити без офшорів, які у величезній кількості з'я
вилися за останні 30 років в різних куточках нашої пла
нети. Офшори перетворилися в потужні розподільчі
центри у викликаним фінансовою глобалізацією масш
табним рухом капіталів, сприяючи активізації різнома
нітних транскордонних фінансових потоків та приско
ренню обігу фінансових активів в міжнародному масш
табі. В той же час вони стали ключовою ланкою різно
манітних схем легального та нелегального ухилення від
сплати податків, важливим елементом тіньових еко
номік, яким протидіють усі країни світу.
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Пропонуючи новітні форми фінансового менедж
менту та ретельно зберігаючи конфіденційність, офшо
ри стали притулком для крупних приватних капіталів та
навіть місцем проживання багатьох забезпечених гро
мадян землі.
Відмітимо, що офшор — це фінансовий центр, який
приваблює іноземний капітал шляхом надання спеціаль
них податкових та інших пільг іноземним компаніям, за
реєстрованим в країні розташування центру [1].
До них, поперше, належить обов'язкове отриман
ня доходів, зареєстрованих на даній території компаній,
поза даною територією. При цьому в більшості офшор
них юрисдикцій податкові пільги надаються тальки не
резидентам ( в деяких з них — іноземним та національ
ним компаніям ), проте тільки по доходам, отриманим
від їх закордонної діяльності.
Подруге, особливі, спрощені умови реєстрації та
функціонування компаній, що забезпечують комфортні
умови для розвитку бізнесу.
Потретє, відносна закритість інформації про
діяльність офшорних компаній, особливо про їх дійсних
бенефіціарах.
Саме вказані вище відмінні характеристики, на наш
погляд, визначають приналежність до класичних оф
шорних юрисдикцій.
Можна виокремити декілька етапів у розвитку оф
шорного сектора світової економіки, яким відповідає
певна політика самих офшорів, країндонорів офшорів
та міжнародної спільноти по відношенню до офшорів.
Поперше, це доглобалізаційний період (до початку
1970х років), коли сприятливі умови для фінансування
та інших комерційних операцій, які пропонували окремі
нечисленні юрисдикції, ще не сприймалися як особливе
явище у світовій економіці. Більш того, деякі розвинені
країни самі сприяли формуванню нових подібних анк
лавів, додавши певних конкурентних переваг. Офшорні
юрисдикції, у свою чергу, сприяли вже назрілому руйну
ванню замкнутості національних економічних систем.
Подруге, це період бурхливого розвитку офшор
ного бізнесу (з початку 1970х років та майже до кінця
1990х років), який співпав з початком активних глоба
лізацій них процесів, які особливо сильно проявилися у
фінансовій сфері у вигляді випереджаючого реальний
сектор економіки росту різноманітних міждержавних
потоків капіталу. Саме в цей період була сформована
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найбільша кількість офшорних
Таблиця 1. Етапи офшоризації світової економіки [2]
юрисдикцій (табл. 1).
Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Люксембург, Багамські острови,
Потретє, це період початку До 1970-х років
Нідерландські Антільські острови, Монако, Делавер, Уругвай
трансформації офшорного бізнесу
Вануату (1970), Панама (1971), Кайманові острови, Коста-Ріка, острів Джерсі,
(1998—2001 рр.), коли оншорні краї
Острів Гернсі, Острів Мен, Гібралтар, Гренада, Гонконг, Сінгапур (1973),
ни починають усвідомлювати не 1970-і роки
Бахрейн (1975), Ліберія, Науру, Сент-Кітс, Сент-Вінсент і Гренадіни (1976),
обхідність втручання в неконтроль
Барбадос (1979)
ований розвиток офшорного бізне
су. Вперше публікуються "чорні"
Антігуа і Барбуда, Бермуди, острови Кука Теркс, Кайкос (1981), Ангілья і
списки ФАТФ (FATF — Financial
Антігуа (1982), Сінгапур (1983), Маврикій, острів Невіс (1984), Монтсеррат
1980-і
роки
Action Task Force on Money Laun
(1985), Віргінські острови та острів Мадейра (1986), Дублін ( Ірландія) (1987),
Аруба та Самуа (1988), Беліз, острів Гернсі та Мальта (1989)
dering — Міжнародна група по бо
ротьбі з відмиванням (легалізацією)
Гренада, Лабуан та Маршалові острови (1990), Ніуе, Канарські острови
злочинних доходів) та ОЕСР.
(Іспанія) та Сейшельські острови (1994), Домінікана, Чорногорія, ОАЕ (1996),
Почетверте, сучасний період 1990-і роки
Сент-Кітс (1997), Сент-Люсія (1998), Макао та Ісландія (1999)
розвитку офшорного бізнесу (після
11 вересня 2001 р.), коли необхідність
суттєвих змін у даній сфері була ус
Таблиця 2. Можливості використання офшорних юрисдикцій*
відомлена практично усіма зацікавле
Мета використання
Основні бізнес ідеї
ними учасниками офшорних відносин.
При експорті прибуток накопичується в офшорній низькоподатковій
Необхідно зазначити, що оф Торговельна
юрисдикції. При імпорті можливе маніпулювання трансфертною ціною
шорні юрисдикції забезпечують особ діяльність
- завищення або заниження.
ливі конкурентні переваги при їх ви
Метою є зменшення податків на власність та передача прав власності.
користанні зовнішнім по відношенню Власник майна
Використовується якщо необхідна гарантія іноземної юридичної особи
до них інвесторам. Такими конкурен Гарант за
зобов'язаннями
тними перевагами є наступні.
В офшорних юрисдикціях створюються інвестиційні компанії, які
1. Розвинене законодавство, яке
здійснюють вкладення коштів по всьому світу. В деяких юрисдикціях
забезпечує розвиток різних видів бізне Інвестор
існують особливі пільги для окремих інвестиційних інститутів.
су, що постійно удосконалюється з
Менші податки та менший банківський нагляд дозволяють створювати
урахуванням сучасних світових реалій. Банківська діяльність в офшорах бінківські установи, які нерідко є філіалами великих банків.
2. Створення умов для зручного
Легкість при реєстрації кораблів та низькі податки на прибуток
дистанційного ведення бізнесу, який Судовласницька
дозволяють створювати в офшорах спеціалізовані судовласницькі
діяльність
може здійснюватися далеко від оф
компанії.
шорної юрисдикції. Це передбачає
* складено автором за Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и офшорный
формування розвиненої матеріально бизнес в схемах. Спб.: Питер,2002; Ушаков Д.Л. Указ. Соч. С. 33—52; Manual Funds: An
технічної інфраструктури, яка вклю Emerging Jurisdiction // Offshore update. 2001. Vol.3.P.1; Barber H. Tax Havens Today. The
чає в себе сучасні аеропорти та інші benefits and Pitfalls of Banking and Investing Offshore. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007.
транспортні вузли, усі види зв'язку,
комфортабельні офісні центри та житлові приміщення, для легального використання офшорних компаній, що
ресторани, розважальні центри та ін.
дозволяє, не порушуючи закону досягнути значної еко
3. Розвинені сфери супутніх офшорному бізнесу номії коштів при сплаті податків.
послуг, які включають в себе банки, у тому числі міжна
Так, за останні роки спостерігається значне
родного класу, страхові компанії, забезпечення квалі збільшення кількості двосторонніх угод про уникнення
фікованими спеціалістами для обслуговування офшор подвійного оподаткування ( УУПО). Якщо, за оцінками
них компаній (фінансисти, аудитори, юристи, програ експертів ЮНКТАД, у 1980 р. кількість УУПО станови
місти, перекладачі) та ін.
ло 719, то у 2000 р. — 2118, а у 2011 р. — 3091 (1).
4. Постійний розвиток та удосконалення системи уп
В Україні, за даними ЮНКТАД, станом на 2011 р.
равління офшорним бізнесом, його моральна, матеріаль підписано 46 угод про уникнення подвійного оподатку
на та політична підтримка усіма гілками влади офшорної вання, у 2010 р. — 33 [4].
юрисдикції, політична стабільність, що необхідно для
На сучасному етапі можна виділити нові тенденції в
зміцнення довіри іноземних інвесторів та гарантій не розвитку офшорного бізнесу, такі як:
змінного податкового режиму ро
боти для іноземних інвесторів.
5. Конструктивна співпраця з
державними органами інших країн
та міжнародними організаціями з
різних питань, що стосуються роз
витку офшорного бізнесу [3].
Різні офшорні юрисдикції
спеціалізуються на різних видах
діяльності, що зумовлено не
тільки специфікою податкового
законодавства, але й загально
корпоративним правом. Також
спеціалізація офшорів залежить
від зареєстрованих там компаній.
Офшорні форми дають різно
манітні можливості свого викори
стання, деякі з них зображено в
табл. 2.
Рис. 1. Динаміка росту загальної кількості угод про уникнення подвійного
Необхідно відзначити, що од
оподаткування за 1980—2011 рр.*
нією з найважливіших передумов
* побудовано автором за даними Світового інвестиційного звіту ЮНКТАД, за відповідні
розвитку офшорного бізнесу ста
ло зміцнення нормативної бази роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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(1) 2000 $

У результаті конкуренції окре
мих юрисдикцій, перш за все оф
шорних, в більшості країн світу
здійснюються кроки щодо змен
шення податкового навантаження
на бізнес. Згідно дослідження відо
мої консалтингової компанії
KPMG за 93 країнами, середня
ставка корпоративного податку на
прибуток з 1993 р. по 2011 р. змен
шилась з 38% до 22,96 % (рис. 2).
Більш високими темпами
відбувалося зниження податку на
прибуток корпорацій в ЄС — з
38% у 1993 р. до 20,12% у 2011 р.,
внаслідок приєднання до Євросо
юзу нових членів з більш низьким
податковим навантаженням.
Рис. 2. Динаміка світової середньої ставки корпоративного податку
Велику роль класичних оф
на прибуток у 2000—2011 рр., %*
шорів у світовій економіці можна
* Джерело: складено автором за даними KPMG за відповідні роки [Електронний ре проілюструвати наступними дани
сурс]. — Режим доступу: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/Articles ми. Вже у 1990і роки давались оц
Publications/Documents/corporateandindirecttaxratesurvey2011.pdf
інки, що більше половини світових
грошей проходило через офшори,
Таблиця 3. Активи банків, які розташовані в офшорних та умовно
вони контролювали близько 20 % загальної вар
офшорних юрисдикціях, млрд дол. США*
тості світового багатства і в них розміщувалося
№ Країна / Рік
2001
2006
2007
2008
2009
2010
2011
близько 22 % зовнішніх банківських активів [6].
1
267
343
407
514
436
520
590
З цими оцінками кореспондують дані, що наво
Багами
дяться МакКанном в його роботі "Офшорні
2
91
160
208
204
180
176
149
Бахрейн
фінанси", опублікованої у 2006 р. Згідно них, до
3
10
9
11
13
Бермуди
60 % світових грошей могло бути локалізовано в
Кайманові
823
1672
1892
1800
1766
1762
1544
4
офшорах та близько 50 % усіх фінансових транс
острови
акцій проходять через офшори [6].
5
112
183
246
246
202
192
191
Гернсі
Про значну роль офшорних юрисдикцій у світо
405
621
798
789
748
830
919
6
Гонконг
вих фінансових потоках можна судити і за міжна
7
34
77
94
82
81
77
70
Острів Мен
родною інвестиційною позицією розташованих в
8
169
444
519
387
329
292
278
Джерсі
них банках. Як свідчить статистика Банка міжнарод
9
28
35
45
53
Макао
них розрахунків (BIS), активи таких банків є знач
Нідерландські
ними та збільшуються з роками (табл. 3).
10 Антильські
21
21
Активи представлених в таблиці країн (а тут
острови
враховані не усі офшорні юрисдикції) склада
11 Панама
34
35
40
43
ли 15,86 % (станом на кінець 2011 р.) усіх банк
12 Сингапур
407
604
786
794
747
825
870
івських активів світу. Банківські активи Кайма
13 Кіпр
90
112
94
87
нових островів перевищують активи швейцарсь
ких банків 1,9 рази, сінгапурських — в 1,78 рази.
2308
4104
4950
4999
4701
4864
4807
Разом
11586 26190 33504 31288 30077 30183 30307 Вони відносно небагато поступаються банківсь
Усі країни
ким активам Франції (2336 млрд дол. США на
* Джерело: складено автором за даними Банка міжнародних розрахунків
за відповідні роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bis.org/ кінець 2011 р.), Німеччини (2517 млрд дол. США
на кінець 2011 р.).
1) послаблення банківської таємниці ( усі офшори
Розглянемо тепер основні схеми, які можуть засто
прийняли законодавство, яке відповідає вимогам ФАТФ совуватися для мінімізації податків при здійсненні зов
та забезпечую більшу прозорість діяльності);
нішньоторговельних операцій, використовуючи ком
2) зміцнення прозорості корпоративних послуг ( не панії, зареєстровані в офшорних зонах.
обхідність надання інформації про кінцевих власників
За схемою " компанія — посередник" при експорті
корпорацій);
товарів офшорна компанія виступає проміжною ланкою
3) обмін інформацією ( офшори укладають угоди про між українською компанією та її іноземним партнером.
обмін інформацією, передусім з США, ЄС та іншими краї За такою схемою в угодах використовується реінвой
нами ОЕСР) та ін.
синг — заниження або завищення ціни на товар. При
експорті — це буде заниження.
Схема полягає в наступному (рис. 3):
Виробник ( компанія в Україні )
1) українська компанія — експортер постачає това
кордон
ри компанії, яка зареєстрована в офшорній зоні за за
ниженою ціною;
2) офшорна компанія перепродує товар іноземному
партнеру вже по ринковій ціні;
(2) 2500
Офшорний посередник
Покупець
$
3) офшорна компанія залишає в себе прибуток, який
не підлягає оподаткуванню.
Основним недоліком даної схеми є те, що податкові
органи при здійсненні контролю за повнотою нарахувань
податків мають право перевіряти правильність застосу
вання цін при здійсненні зовнішньоторговельних опе
Банк
рацій. У випадку, коли ціни товарів, робіт або послуг, які
застосовувалися сторонами здійсненої операції, відхи
Рис. 3. Мінімізація податків при здійсненні експортної
операції з використанням компаніїEпосередника
ляються у сторону завищення чи заниження більш як на
(3) 500 $
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(2) 1500 $

20% від ринкової ціни ідентичних (однорідних) товарів
Українська компанія ( імпортер )
(послуг чи робіт), податковий орган має право винести
рішення про до рахування податку.
Головна перевага даної схема полягає в простоті її кордон
здійснення.
За схемою "компанія — посередник" при імпорті товарів,
офшорна компанія також виступає проміжною ланкою між
Банк
Офшорна компанія ( посередник )
(3) 500 $
українською компанією та її іноземним партнером.
Сутність такої схеми в наступному (рис. 4):
1) офшорна компанія купує в іноземного партнера
товар за ринковою ціною;
2) офшорна компанія перепродує українській ком
панії товари за заниженою ціною;
3) різниця залишається в офшорної компанії;
Продавець
4) українська компанія платить меншу кількість по
Рис. 4. Мінімізація податків при здійсненні імпортної
датків з імпорту товарів.
операції з використанням компаніїEпосередника
Основні недоліки та переваги даної схеми є такими
ж, як і при використанні схеми "компанія — посеред
ник" при експорті товарів.
Українська компанія ( експортер )
Для того, щоб прямо не працювати через офшор кордон
ну компанію, тобто зробити схему більш "чистою" та
складнішою, можна використовувати "агентську" схе
му. За нею, окрім офшорної компанії, використовуєть
Офшорна компанія
Оншорна компанія
1
ся оншорна компанія (протилежність офшору).
Оншорна компанія, за такою схемою, повинна
відповідати ряду критеріїв, які в кінцевому рахунку
будуть визначати "дієвість" даної схеми:
Договір доручення
Покупець
— дана компанія має бути з юрисдикції, яка не по
трапила до "чорного" списку офшорних зон КМУ;
Рис. 5 Мінімізація податків при здійсненні імпортної
— бажано наявність договору про уникнення под
операції з використанням агента
війного оподаткування, підписаного між країною аген
та та Україною;
— законодавство країни агента має дозволяти
Українська компанія ( імпортер )
підписання договорів з офшорними компаніями, без зав
кордон
дання шкоди податковому статусу агентської компанії.
Сутність даної схеми при експорті товарів полягає
в наступному (рис. 5):
Офшорна компанія
Оншорна компанія
1
1) офшорна компанія доручає оншорній компанії ,
яка виступає в якості агента, закупку товарів в украї
нського експортера;
Договір доручення
2) при цьому оншорна компаніє діє від свого імені,
Продавець
але за дорученням та за гроші офшорної компанії;
3) після закупки товарів в українського експорте
Рис. 6. Мінімізація податків при здійсненні імпортної
ра за заниженою ціною оншорна компанія перепродує
операції з використанням агента
по ринковій ціні товар покупцю;
4) розрахунки проводяться через рахунок оншор
ної компанії, але її доходом є лише сума агентської ви ділити на наступні: доглобалізаційний період (до почат
ку 1970х років), період бурхливого розвитку офшор
нагороди.
Головною перевагою тут є те, що українська ком ного бізнесу (з початку 1970х років та майже до кінця
панія працює не з офшорною та розрахунки проводять 1990х років), період початку трансформації офшорно
го бізнесу (1998—2001 рр.), сучасний період розвитку
ся через рахунки оншорної компанії.
Недоліком даної схеми є більша складність її орга офшорного бізнесу ( після 11 вересня 2001 р.).
Також необхідно відзначити, що схеми мінімізації по
нізації.
датків
при здійсненні зовнішньоторговельних операцій з
Сутність "агентської" схеми при імпорті товарів по
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ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Стаття присвячена оцінці доступності медичних послуг для домогосподарств України в контексті
завдань сучасного соціального та гуманітарного розвитку. Визначено напрями державної соціально?
економічної політики, реалізація яких забезпечить підвищення рівня доступності медичних послуг в
країні для різних верств населення.
The article is devoted to assessing the accessibility of health services for households in Ukraine in the
context of the tasks of modern social and humanitarian development. Identified the directions of state socio?
economic policy, implementation of which will provide increased access to health services in the country for
various groups.

Ключові слова: доступність медичних послуг, державна політика, система життєзабезпечення, пріори!
тети.
Key words: аccess to health services, public policy, life support system, priorities.

ва, Л. Шевчук, Л. Черенько та багатьох інших. Проте
ВСТУП
Стратегічні напрями гуманізації соціальноеконо розглянутий нами аспект доступності медичних по
мічного розвитку України передбачають створення слуг для домогосподарств країни, насамперед у
сприятливих умов для реалізації трудового потенціа сільській місцевості, залишається найменш дослідже
лу кожного громадянина країни на основі доступності ним.
Наразі відповідним розпорядженням Кабінету
усього спектру соціальних послуг. Наразі ми спостер
ігаємо суперечності між необхідністю капіталізації Міністрів України схвалено Концепцію Загальнодер
економіки та її гуманізацією, розв'язанням яких по жавної програми "Здоров'я 2020: український вимір"
винна опікуватися держава. Глобальні тенденції дове і обговорюється проект закону, що затверджує За
ли безперспективність постійного нарощу
вання фізичного капіталу та необхідність мо
дернізаційних змін у напрямі соціалізації 60
економічного розвитку, підпорядкування 50
його інтересам людини. У цьому контексті
важливого значення набуває суспільне усві 40
Велике місто
домлення того, що саме людина являє собою
Мале місто
головну цінність суспільства, її капітал, а 30
відтак, його збереження і розвиток потребує 20
Сільська місцевість
системи активної державної підтримки, на
самперед у сфері надання медичних та 10
освітніх послуг.
0
Сучасні проблеми розвитку ринку ме
2007
2009
2011
дичних послуг та медичної галузі в цілому
України, позбавлені медичної установи
знайшли відображення у наукових працях Рис. 1. Домогосподарства
поблизу житла, %
таких вчених, як М. Бутко, В. Куценко,
М. Козак, З. Герасимчук, М. Новіков, У. Садо
Джерело: за даними ОУЖД Держкої служби статистики України
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Таблиця 1. Динаміка забезпеченості закладами охорони здоров'я
сільських територій України,
2000—2010 рр.
Показники

2000

2007

2008

2009

2010

Зміни за
2000—2010
рр., %

Мета статті полягає у визначенні
можливих напрямів та шляхів підви
щення доступності медичних послуг
для різних верств населення, неза
лежно від місця проживання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Збереження здоров'я українсь
В них ліжок, тис.
20,3
13,0
12,5
12,8
12,3
-39,5
кого населення є першочерговим
Із загальної кількості лікарняних
закладів:
пріоритетом державної соціальної
центральні районні лікарні
6
6
6
6
6
0,0
політики, орієнтованої на захист
районні лікарні
25
29
29
28
28
12,0
конституційних прав кожного гро
дільничні лікарні
943
598
566
531
497
-47,2
мадянина, його особистий розвиток
Диспансери
12
3
3
3
3
-75,0
та задоволення першочергових по
Спеціалізовані лікарні
17
7
7
8
8
-52,9
треб. У зв'язку з цим актуалізуєть
інші заклади
4
2
1
1
1
-75,0
ся соціальна відповідальність дер
Кількість самостійних лікарських
жави, бізнесу та кожного громадя
амбулаторій та поліклінік
2321
3274
3366
3399
3440
48,2
нина за створення соціальноеконо
Кількість станцій та відділень
мічних умов, необхідних для успіш
швидкої медичної допомоги
207
164
176
179
175
-15,4
ної життєдіяльності населення. Се
Кількість фельдшерськоред нагальних соціальних потреб
акушерських пунктів, тис.
16,1
15,2
15,1
15,0
14,9
-7,4
населення будьякої країни про
Джерело [3, с. 8].
відне місце належить медичним,
тобто тим, що пов'язані із можли
востями своєчасно отримати медичну допо
60
могу, придбати ліки чи необхідне медичне
приладдя.
50
За даними статистичного обстеження
40
умов життя домогосподарств в Україні, ча
Велике місто
стка домогосподарств, позбавлених цих
30
Мале місто
можливостей внаслідок нестачі коштів,
Сільська місцевість відсутності медичних фахівців відповідно
20
го профілю, незабезпеченості медичних
10
закладів необхідним обладнанням тощо,
знаходиться на рівні 15 % [4]. Позитивним
0
є те, що динаміка кількості таких домогос
2007
2009
2011
подарств в Україні протягом 2004—2010 рр.
Рис. 2. Домогосподарства України, що позбавлені своєчасних послуг є спадною.
швидкої медичної допомоги, %
Слід відмітити, що серед чинників, які
визначають доступність якісних медичних
Джерело: за даними ОУЖД Держкої служби статистики України.
послуг, одне з провідних місць належить по
селенському — саме місце проживання лю
дини визначає можливість своєчасного одер
30
жання цих послуг. За критерієм доступності
25
медичних послуг територія країни є достат
ньо диференційованою. У цьому сенсі знач
20
но кращою є ситуація у великих містах через
Велике місто
достатньо високий рівень розвитку охорони
15
Мале місто
здоров'я та розгалужену мережу відповідних
Сільська місцевість закладів і значно гіршою у сільській місце
10
вості, що знаходиться під впливом руйнівних
5
процесів у демографічній, економічній сфе
рах. За даними останнього обстеження умов
0
2007
2009
2011
життя домогосподарств, лише 5,1 % їх загаль
ної кількості у великих містах позбавлені ме
Рис. 3. Домогосподарства України, що позбавлені послуг лікаря
дичних закладів поблизу житла; 10,5 % — у
(крім стоматолога) у медичному закладі, %
малих містах, тоді як у сільській місцевості це
Джерело: за даними ОУЖД Держкої служби статистики України.
є проблемою для 26,9 % домогосподарств
(рис. 1). Такі істотні територіальні відмінності
гальнодержавну програму, орієнтовану на збережен повинні бути враховані у сучасній державній політиці,
ня та зміцнення здоров'я, профілактику захворювань орієнтованій на вирівнювання умов, що визначають роз
та зниження їх рівня, а також інвалідності і смерт виток територіальних ринків надання медичних послуг
ності населення, підвищення якості та ефективності населенню.
надання медичної допомоги. Важливим завданням є
Отже, можливості своєчасного надання медичних
узгодження діяльності уряду та суспільства у цій послуг значною мірою залежать від рівня розвитку
сфері на програмноцільових засадах. Плідна співпра соціальної інфраструктури, її місткості, кадрового
ця повинна забезпечити зниження ризиків для здо складу персоналу та матеріальнотехнічного забезпе
ров'я населення та продовження середньої тривалості чення, а розгалужена мережа медичних закладів будь
життя. Нагальною необхідністю є реформування си якої території є основою розвитку місцевого ринку
стеми охорони здоров'я з метою оптимізації мережі медичних послуг. На жаль, сьогодні ці ринки не вико
медичних закладів, формування ефективної системи нують головної функції щодо забезпечення населення
медичного обслуговування населення віддалених те якісними та доступними медичними послугами [2, с.3].
риторій.
З іншого боку, його розвиток стримує низька платос
Кількість лікарняних закладів, од.
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проможність населення, що не дає змоги диверсифі
кувати структуру медичних послуг згідно з європейсь
кими стандартами.
Проблема доступності медичних послуг на особ
ливу увагу заслуговує у сільській місцевості — за ос
танні 10 років тут відбулося суттєве скорочення інфра
структури охорони здоров'я. Зокрема, кількість лікар
няних закладів за 2000—2010 рр. скоротилася на 46,0
% (в них ліжок — майже на 40 %), кількість фельшерсь
коакушерських пунктів — на 7,4 %, станцій та
відділень швидкої медичної допомоги — на 15,4 %
(табл. 1). Основні причини щодо цього — хронічно не
достатнє інвестування, підвищення рівня зносу матер
іальнотехнічної бази закладів охорони здоров'я, їх
кадрові проблеми.
Суттєве скорочення інфраструктури охорони
здоров'я у сільській місцевості та ускладнення дос
тупу медичних послуг зумовлене також масштабни
ми депопуляційними процесами внаслідок високої
смертності та прогресуючого старіння сільського на
селення. Достатньо відзначити, що на сільських тери
торіях від'ємний природний приріст вдвічі більший,
ніж у міських переважно через достатньо високу
смертність сільського населення; тут середня очіку
вана тривалість життя нижча в порівнянні з містами
(на 2 роки). При цьому частка домогосподарств, в яких
немає працюючих осіб, є високою і становить 40,7 %.
Через високу зайнятість у неформальному секторі
економіки (майже половина всіх зайнятих, що в чо
тири рази перевищує аналогічний показник міських
територій), нестабільність трудових доходів сформо
вано високий рівень бідності сільських домогоспо
дарств (36,6 % всіх сільських домогосподарств), що
не може не вплинути на обсяги і структуру спожи
вання соціальних послуг, у тому числі медичних.
Отже, розробка державних заходів, спрямованих на
підвищення життєвого рівня сільського населення на
основі скорочення безробіття та підвищення продук
тивності праці, є першочерговим завданням.
Це доводить системний (здебільшого економіч
ний) характер наявних проблем та необхідність фор
мування активної державної політики розвитку
сільських територій, створення ефективної системи
життєзабезпечення сільських мешканців, яка перед
бачала б реалізацію національних проектів з розвит
ку сільської економіки, у тому числі створення нових
робочих місць у соціальній інфраструктурі, розгалу
ження комунального транспорту та транспортної
інфраструктури, водопостачання тощо. В аграрному
секторі економіки України основними виробниками
сільськогосподарської продукції є господарства на
селення, при цьому більша частина продукції вироб
ляється в дрібнотоварних господарствах. Згідно з да
ними Державно го служби статистики Украї ни,
вартість спожитої домашніми господарствами про
дукції, отриманої в особистих селянських господар
ствах і від самозаготівель, становить близько 5 % су
купних ресурсів домашніх господарств; доходи від
продажу сільськогосподарської продукції не переви
щують 3,5 % грошових доходів усіх домашніх госпо
дарств. Зайняті винятково підсобним господарством,
не беруть участі у формуванні бюджетів, фондів соц
іального страхування й пенсійних фондів. Практично
не здійснюються інвестиції у господарства основних
виробників сільськогосподарської продукції. За та
ких умов необхідно за досвідом інших країн активно
використовувати фінансові важелі, зокрема податкові
для залучення інвесторів у депресивні сільські тери
торії, де практично відсутні господарюючі суб'єкти.
Державні органи управління повинні відпрацювати
механізми компенсаційного характеру, враховуючи
складне становище сільських жителів на ринку праці.
У цілому, можна стверджувати, що сприятливий
простір на селі для підвищення добробуту сільських
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жителів, їх платоспроможності та забезпечення доступ
ності медичних послуг може бути сформований лише за
умов створення продуктивної сільської економіки, ак
тивізації земельної реформи та засад місцевого розвит
ку.
Звертає увагу на себе та обставина, що в сільських
населених пунктах незабезпеченість послугами швид
кої медичної допомоги перетворилася на гостру про
блему — від цього потерпає 26,9 % домогосподарств,
що майже всемеро більше, ніж у великих містах (рис.
2). Низький рівень доступності послуг медичних зак
ладів та швидкої медичної допомоги в сільській місце
вості повинен бути в центрі уваги державних, регіо
нальних та місцевих органів влади. З цією метою необ
хідно використати усі можливі джерела фінансування
цих витрат — від бюджетних коштів до благодійної
допомоги.
Цілком закономірно, що протягом останніх років
найвищий відсоток домогосподарств, члени якого не
змогли своєчасно отримати медичну допомогу, спосте
рігався саме у сільській місцевості (26,2 %) на тлі зрос
таючої динаміки порівняно з 2007 р. (рис. 3). Крім пев
ного позбавлення послуг швидкої медичної допомоги,
сільські домогосподарства значно обмежені у доступі
до лікування в стаціонарі, комплексного медичного об
стеження, можливостей придбання необхідного медич
ного приладдя.
Складність отримання медичних послуг на безоп
латній основі або їх висока вартість є основною при
чиною проблем з отримання послуг лікаря, несампе
ред у незабезпечених верств населення. Отже, дос
тупність медичних послуг є комплексною проблемою,
в якій відображаються інші проблеми — економічні,
соціальні, політичні. Стосовно сільських жителів слід
зазначити, що відставання у забезпеченні соціальни
ми послугами порівняно з міськими жителями зумов
лене також практичною недоступністю до банківських
ресурсів. За такої ситуації необхідно розробляти дієві
державні соціальні проекти та програми, орієнтовані
на комплексний розвиток сільських територій, їх за
лучення до процесів модернізації економічної систе
ми.
ВИСНОВКИ
У системі провідних державних пріоритетів забез
печення необхідного рівня доступності соціальних по
слуг, насамперед медичних, повинно бути досягнення
рівня, що відповідає нормативному, а відтак, повною
мірою задовольняє потреби населення у первинній ме
дикосанітарній допомозі. В складних соціальноеконо
мічних умовах нестабільності важливо стимулювати
ініціативи територіальних громад щодо розвитку соц
іальної інфраструктури та підвищення якості медичних
послуг, активізувати можливості державноприватно
го партнерства у цій сфері.
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ВСТУП
Проблема фінансового забезпечення соціальноеконо
мічного розвитку територій є актуальною для всіх країн
світу. Конституція кожної цивілізованої держави гарантує
своїм громадянам рівний доступ до життєво необхідних
товарів і послуг, однак нерівномірність територіального
розвитку як в розвинених ринкових країнах, так і в країнах
з перехідною економікою є однією з найважливіших при
чин формування та розвитку інституту місцевого самовря
дування.
Відносини між бюджетами різних рівнів існують у всіх
державах, незалежно від форми державного устрою, однак
в основі таких відносин можуть лежати різні принципи. Те
оретично, система місцевих фінансів в унітарних державах
має бути централізованою, а у федеративних — автоном
ною. На практиці наявність адміністративно відокремлених
федерацій не завжди характеризується високим ступенем
їх фінансової незалежності, натомість у сучасних умовах
можна спостерігати посилення процесів децентралізації в
країнах з унітарних устроєм, що грунтуються на засадах
фіскального федералізму.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Раціональна модель побудови фіскального федераліз
му базується на оптимальному поєднанні трьох інституцій
них компонентів, зокрема: визначенні дохідних джерел фун
кціонування інституту місцевого самоврядування, розподі
лу видаткових мандатів між субнаціональними рівнями вла
ди та організації механізму міжбюджетних відносин.
у міжнародній практиці не існує уніфікованої моделі
фіскального федералізму, адже зв'язок між зазначеними
компонентами визначається особливостями розвитку кож
ної держави. Дослідження таких особливостей є необхід
ним в контексті розбудови вітчизняної моделі фіскального
федералізму, що має грунтуватися на збалансуванні потреб
та можливостей кожної громади, регіону та держави.
СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Теорію фіскального федералізму почали розробляти ще
в кінці 50х років 20 століття американскі економісти Ч. Тібу,
Х. Селл, В. Баумоль, Р. Масгрейв та У. Оутс. Особливої ува
ги також заслуговують праці відомих російських вчених
І.А. Майбурова та В.М. Родіонової. Перспективи впровад
ження принципів фіскального федералізму у вітчизняну
практику розглядаються також у працях В.Л. Андрущенка,
Є.О. Балацького, Й.М. Бескида, З.С. Варналія, В.Г. Дем'я
нишина, В.В. Зайчикової, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко,
А.І. Крисоватого, І.О. Луніної, В.М. Опаріна, К.В. Павлю
ка, Ю.В. Пасічника, Л.Д. Сафонової, С.В. Слухая, А.М. Со
коловської, В.М. Федосова, С.І. Юрія та ін. Однак нові тен
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денції економічного розвитку та зміни вимог до соціальних
стандартів є основною передумовою безперервнихнаукових
пошуків у зазначеній сфері.
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Основна мета статті полягає у дослідженні особливос
тей побудови фіскального федералізму в міжнародній прак
тиці. З метою посилення фіскальної децентралізації у
вітчизняних умовах доцільним є вивчення процесів функці
онування місцевого самоврядування в розвинених країнах
світу, зокрема в США, Канаді та Західній Європі. Розгляну
то також фінансові повноваження субнаціональних рівнів
влади в ПівденноСхідній Європі.
Для досягнення поставленої мети в статті використо
вуються теоретичні та емпіричні методи дослідження. Зок
рема, методи аналізу та синтезу, аналогії, систематизації,
класифікації, типології,порівняння тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Прихильники теорії фіскального федералізму виходять
з положень, що все державне господарство в цілому являє
собою "багаторівневу систему державного господарства",
де існує горизонтальний розподіл функцій управління і юри
дичне їх підпорядкування по вертикалі. Центральними пи
таннями в даній системі є такі: оптимальна кількість рівнів
управління державним сектором, ефективний розподіл по
вноважень між ними, забезпечення результативності фінан
сування соціальних видатків, ступінь впливу центральної
влади на рішення місцевих органів влади, частка власних
коштів у фінансуванні видатків місцевого самоврядування,
форма контролю за витрачанням бюджетних ресурсів.
На думку У. Оутса, фіскальний федералізм грунтуєть
ся на розумінні того, які функції й інструменти найкра
щим чином мають використовуватися на центральному, а
які — на місцевому рівні публічного управління. Предмет
фіскального федералізму включає весь спект питань, по
в'язаних з вертикальною структурою надання публічних
послуг [1].
Р. Масгрейв наголошує на тому, що фіскальний феде
ралізм може бути характерним і для унітраних держав. Не
обхідність фіскальної децентралізації вчений пов'язує з ге
терогенністю регіональних суспільних потреб [2, с. 476].
Термін "фіскальний федералізм" часто вживають у виз
наченні "бюджетний федералізм", "фінансовий федералізм",
"податковий федералізм" або трактують його як міжбюд
жетні відносини.
Однак, останнім часом більшість науковців розмежову
ють ці дефініції. Так, І.А. Майбуров та А.М. Соколовська
пов'язують бюджетний федералізм з видатковими повно
важеннями, а податковий — з дохідними [3, c. 261].
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Характеризуючи особливості бюджетного федералізму
в Росії, В.М. Родіонова трактує дане поняття як "…органі
зацію бюджетних відносин, яка дозволяє в умовах само
стійності, автономії кожного бюджету органічно поєднува
ти фіскальні інтереси центру з інтересами органів регіональ
ного і місцевого рівня" [4, c. 28].
У працях вітчизняних дослідників фіскальний федералізм
ототожнюється з бюджетним федералізмом. В авторському
баченні, дані поняття мають різний структурнологічний сенс.
Фіскальний федералізм є похідною оптимального синтезу бюд
жетного та податкового федералізму і характеризує ефек
тивність кінцевого етапу фінансової децентралізації в державі.
Під фіскальним федералізмом доцільно розуміти поліструктур
ний комплекс бюджетноподаткових відносин, що виникають
на різних рівнях бюджетної системи будьякої демократичної
держави, спрямованих на фінансове забезпечення соціально
економічного розвитку територіальних громад у контексті реа
лізації принципу субсидіарності та досягнення ефективної де
централізації з одночасним гармонійним поєднанням інтересів
держави та окремих адміністративних одиниць.
Досліджуючи світовий досвід побудови міжбюджетних
відносин, А. Шаху виділив дві моделі фіскального федерал
ізму — "розділений" (дуалістичний, конкурентний) та коо
пертивний федералізм. Дуалістичний федералізм передба
чає конституційне розмежування повноважень федерації і
місцевих урядів, забезпечуючи їх незалежність та недотор
каність сфер регулювання, що закріплені за кожнем рівнем
(Канада, Індія, Пакистан). Сутність кооперативного феде
ралізму полягає в тому, що існує розподіл компетенцій і
повноважень між центральним та місцевими урядами з од
ночасною інтеграцією у веденні загальнодержавних справ
(США, Австрія, Німеччина, Швейцарія) [5].
Доцільно зауважити, що такі країни, як США та Канада
історично виникли з федеративним державним устроєм, а
розвиток фіскального федералізму в цих державах відбу
вався еволюційним шляхом, початковим етапом якого була
децентралізація влади.
Американськй фіскальний федералізм вважається кла
сичним, а канадський — соціально орієнтованим варіантом
американської моделі.
Кооперативна модель фіскального федералізму, що є
нині характерною для США, почала розвиватися з 1930х
років із запровадженням "нового курсу" Ф. Рузвельта.
Головний принцип американського фіскального феде
ралізму — забезпечення практичної незалежності повно
важень у галузі оподаткування штатів і федерального уря
ду. Бюджети штатів не входять до федерального бюджету,
а місцеві — до бюджетів штатів. Особливістю фіскальної
політики є те, що кожен рівень бюджетної системи само
стійно складає і затверджує власний бюджет, розробляє та
реалізує власну податкову політику, має широке коло по
вноважень щодо управління боргом, а отже, несе і повну
відповідальність щодо забезпечення видаткових мандатів.
Доходи місцевих бюджетів у США на 60% формуються
за рахунок власних доходів. Для отримання доходів вико
ристовуються такі універсальні податкові інструменти —
податок на майно (основне джерело фінансування муніци
пальних утворень), прибутковий податок, податок на при
буток корпорацій та податки на роздрібну торгівлю.
Підкреслимо, що останніх три податки мають право запро
ваджувати як штати, так і муніципальні утворення. В серед
ньому 50% власних доходів місцевих бюджетів у США фор
мується лише за рахунок податкових надходжень [6].
Розподіл податків між рівнями бюджетної системи не
набув широкого розповсюдження в США, до дольових по
датків можуть відноситися тільки податки, пов'язані з ав
тотранспортом, а саме — податки на паливо і видачу вод
ійських посвідчень. В деяких штатах розподіляються також
і акцизи. Важливо зазначити, що не існує єдиного підходу
до перерозподілу податків між місцевими бюджетами, в де
яких штатах перерозподіл відбувається на основі пропорції,
а в деяких — на власний розсуд.
У США існують функціональні видатки, які фінансують
ся спільно — з бюджету штату та з місцевих бюджетів (сус
пільний добробут, охорона здоров'я, утримання доріг, пол
іція, парки і сфера дозвілля, державне управління), та ті, що
закріплені за кожним рівнем влади. Так, з бюджетів штатів
фінансуються вища освіта, лікарні та пожежна охорона, а з
бюджетів муніципальних утворень — початкова та середня
освіта, житлове забезпечення і розвиток співтовариств.
Міжбюджетне регулювання в США використовується
федеральним урядом як інструмент реалізації своєї регіо
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нальної політики, забезпечуючи фінансову підтримку штатів
на основі програмноцільового підходу. Міжбюджетні
трансферти в США представлені цільовими грантами двох
типів.
Перший тип представляє "блокгранти", що признача
ються для фінансування широкого спектра видаткових ста
тей, зокрема на охорону здоров'я, освіту, соціальне забез
печення тощо.
Другий тип — це "категорійні гранти", в межах яких
виділяються кошти на фінансування окремої видаткової
програми.
У структурі міжбюджетних трансфертів у США істот
ну перевагу мають блокгранти, які в останнє десятиліття
забезпечують у середньому 30% власних видатків місцевих
бюджетів (табл. 1).
За даними табл. 1 можна зробити висновки, що система
міжбюджетного вирівнювання в США характеризується
довготривалою стабільністю, яка підтверджується незнач
ними коливаннями частки трансфертів у загальних видат
ках штатів та у ВВП протягом 1995—2010 рр. Абсолютне
зростання обсягу міжбюджетних трансфертів у 2009—2010
рр. зумовлене наслідками кризи, яка негативно позначилась
на фінансовому стані місцевих бюджетів США і підкресли
ла важливість інструментів державного регулювання.
Можемо зробити висновки, що механізми міжбю
джетного вирівнювання в США не суперечать принципам
фіскальної децентралізації. Високий рівень автономії муні
ципальних утворень і штатів в цілому є причиною того, що в
країні практично відсутня необхідність подолання верти
кальних дисбалансів, однак в кризові роки інструменти
фіскального регулювання територіального розвитку мають
властивість змінювати своє функціональне призначення.
У Канаді доходи місцевих бюджетів на 83% складають
ся з власних джерел, інші 17% — міжбюджетні трансферти
[8, с. 82].
Основне джерело власних доходів — майнові податки
(податок на нерухомість, майновий податок). Вагомим дже
релом доходів є також реалізація товарів і надання послуг
муніципальними утвореннями.
Засновуючись на критеріях фіскального федералізму,
видаткові мандати між рівнями бюджетної системи макси
мально відповідають принципу субсидіарності. Видатки му
ніципальних утворень складають 80% від загального обсягу
видатків в державі.
Система міжбюджетного регулювання в Канаді засно
вана на передачі трансфертів між рівнями місцевих бюд
жетів, тоді як частка трансфертів, що передаються з феде
рального бюджету не перевищує 2,9% сукупних доходів
місцевих бюджетів [8, с. 87]. Всі федеральні трансферти ма
ють лише цільове призначення, тоді як з бюджетів провінцій
можуть виділятися трансферти на фінансування поточної
діяльності (безумовні трансферти).
Порівнявши американську та канадську моделі фіскаль
ного федералізму, можемо зробити висновки, що в Канаді
діяльність місцевих урядів заснована на принципах "м'яких
бюджетних обмежень" і високого рівня довіри між рівнями
влади, натомість у США, регіональна фіскальна політика є
більш жорсткою і вимагає посиленої відповідальності з боку
місцевого самоврядування.
В європейських країнах місцеві органи влади мають
різний ступінь фінансової автономії. Найбільший рівень
фіскальної незалежності характерний для Фінляндії, Данії,
Нідерландів, Швеції, Бельгії, Німечиини та Іспанії (табл. 2).
Слід зауважити, що податки складають основну части
ну поточних доходів європейських країн. Так, у поточних
доходах Швеції і Данії даний показник є найвищим і стано
вить понад 80%, у Великобританії найнижчий — 52% [10, c.
112].
За критерієм видів податкових доходів місцевих бюд
жетів країни Європи можна поділити на три наступні гру
пи.
1. Країни з високим рівнем надходжень від податку на
майно (Великобританія, Люксембург, Португалія, Ірландія,
Нідерланди).
2. Країни з високою питомою вагою прибуткового по
датку (країни Північної Європи).
3. Країни зі змішаними доходами, що є комбінацією по
датків на майно, прибуткових податків, податків із прода
жу (країни Південної Європи: Кіпр, Іспанія, Бельгія, Іта
лія) [11].
У більшості унітарних європейських країнах трансферти
є одним із вагомих джерел доходів місцевих бюджетів. У Чехії,
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порацій розподіляються рівномірно між
федеральним бюджетом і бюджетами зе
мель, 80% надходжень податку з малого
бізнесу зараховуються в доходи муніци
пальних бюджетів, 15% — до бюджетів
земель і 5% — до федерального бюдже
ВВП
ту. Надходження ПДВ діляться між фе
деральним бюджетом і бюджетом земель
відповідно у такій пропорції — 50,5% і
2,4
49,5%. В сукупності ці податки станов
3,1
лять близько 70% податкових надход
3,0
жень консолідованого бюджету Німеч
чини [13, c. 395].
2,9
До власних податків у Німеччині
2,8
відносяться транспортний податок, по
2,9
даток на спадщину, основними місцеви
2,9
ми податками є податок на нерухомість
3,1
та підприємницький податок.
3,3
Специфікою фіскального федерал
3,5
ізму
в Німеччині є наявність складного
3,5
механізму вертикального та горизон
3,4
тального вирівнювання. Кожна феде
3,3
ральна земля в Німеччині має місцеву
3,2
систему фінансового вирівнювання, яка
3,2
істотно відрізняються одна від одної. В
3,8
бюджетній практиці Німеччини існують
4,5
також прямі федеральні гранти. Як пра
вило, вони надаються територіям з низь
ким рівнем бюджетних доходів на пога
шення заборгованості, стимулювання інвестицій та еконо
мічного зростання.
Зазначимо, що німецька модель фіскального федералі
зму створила високий ступінь однорідності територіально
го розвитку, забезпечила рівність доступу всіх громадян до
життєво необхідних послуг та створила сучасну соціальну
та економічну інфраструктуру в державі.
Місцеві уряди Франції мобілізують податки, частка яких
у валовому внутрішньому продукті країни сягає 5%. Подат
кова політика Франції характеризується широким переліком
місцевих податків, найголовнішими з яких є податок на не
рухоме майно, податок на підприємництво, земельний по
даток та транспортний податок. Бюджетна система Франції
за своїм устроєм є подібною до України і, у порівнянні з
іншими країнами Західної Європи, відрізняється низьким
ступенем централізації.
Незважаючи на високий рівень самостійності у вирішенні
податкових питань, трансферти, гранти та субсидії від цент
рального уряду є важливою складовою ресурсів місцевих бюд
жетів. У Франції функціонує складна система міжбюджетно
го субсидіювання, яка не завжди дає можливість досягнути
поставлених цілей. Коефіцієнт Джині при вимірюванні не
рівності доходів органів місцевого управління після отриман
ня ними трансфертів є нижчим, ніж коефіцієнт оподатковува
ної бази до отримання фінансової допомоги [8, c. 147].
Сфера розподілу видаткових мандатів у Франції не зав
жди є чітко регламентованою і розподіленою між рівнями
влади. Наприклад, дорожнє господарство утримується за
рахунок бюджетів комун, соціальні виплати населенню
здійснюються з бюджетів департаментів, освітні заходи та
транспортна інфраструктура фінансується з бюджетів всіх
рівнів. Однак в цілому такий перерозподіл дозволяє забез
печити гарантовані державою соціальні стандарти.
Країни ПівденноСхідної Європи характеризуються
значною нерівномірністю у рівні фіскальної децентралізації,
яку можна дослідити за допомогою аналізу складу та струк
тури доходів місцевих бюджетів (рис. 1).
Виходячи із значення частки власних доходів у структурі
доходів місцевих бюджетів, можемо стверджувати, що най
вищий рівень фіскальної децентралізації серед країн Півден
ноСхідної Європи є характерним для Чорногорії — 79%.
Однак, незважаючи на низький показник частки власних до
ходів, у таких країнах, як Туреччина, Сербія, Словенія, Хор
ватія та Румунія, особлива фіскальна роль належить дольо
вим податкам (регулюючим), їх питома вага у доходах місце
вих бюджетів досліджуваних країн становить відповідно 40%,
54%, 59%, 49%. Значення цього показника свідчить про те,
що в цих країнах значна частина видаткових повноважень
держави делегується на місцевий рівень і фінансується за
рахунок закріплених за місцевими бюджетами загальнодер
жавних податків. Натомість, доходи таких країн, як Болга
рія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Палестина, Македонія,
Косово та Молдова, формуються переважно за рахунок

Таблиця 1. Аналіз стану міжбюджетних відносин в США*
Блок-гранти
Рік

Загальний
обсяг
міжбюджетних
трансфертів,
млрд дол.

Приріст
до
попер.
року, %

млн
дол.

1990
135,3
+11,0
77,3
1995
224,9
+8,8
144,4
1996
227,8
+1,3
146,5
1997
234,2
+2,8
148,2
1998
246,1
+5,1
160,3
1999
267,9
+8,8
172,4
2000
285,9
+6,7
182,6
2001
318,5
+11,4
203,9
2002
352,9
+10,8
227,4
2003
388,5
+10,1
246,6
2004
407,5
+4,9
262,2
2005
428,0
+5,0
273,9
2006
434,1
+1,4
272,6
2007
443,8
+2,2
284,4
2008
461,3
+3,9
300,8
2009
537,9
+16,6
356,7
2010
653,7
+21,5
394,5
* Джерело: складено за даними [7].

% від
загального
обсягу
трансфертів
57,1
64,2
64,3
63,3
65,1
64,3
63,9
64,0
64,4
63,5
64,3
64,0
62,8
64,1
65,2
66,3
60,4

Блок-гранти у % до
власних
видатків
штатів
федеральних
та
витрат
місцевих
урядів
25,2
10,8
31,5
14,8
30,8
14,6
30,2
14,6
30,3
14,9
31,2
15,7
27,4
16,0
28,4
17,1
29,5
17,5
30,5
18,0
30,9
17,8
30,8
17,3
29,7
16,3
28,4
16,3
27,4
15,5
33,2
15,3
17,6

Естонії, Фінляндії, Литві, Словаччині, Швеції частка грантів у
загальному обсязі надходжень місцевих бюджетів урядів скла
дає близько 20%, у Болгарії, Франції, Польщі, Румунії, Іспанії
— 40%; у Данії, Угорщині, Італії — 50% [10, c. 103].
Типовим прикладом розвиненого фіскального федера
лізму в Західній Європі є Німеччина. Незважаючи на феде
ративний устрій, фіскальному федералізму в Німеччині при
таманні ознаки, характерні для унітарних країн. Відмінність
німецького кооперативного федералізму від американсько
го полягає в забезпеченні єдності однакових стандартів
життя для кожного громадянина, в процедурах розщеплен
ня доходів і в природі самофінансування міжземельного
вирівнювання [12, c. 11].
Розподіл податкових надходжень між рівнями бю
джетної системи має конституційне закріплення. Так, над
ходження прибуткового податку з фізичних осіб розподіля
ються рівними частинами між федеральним і регіональними
бюджетами (по 42,5%), а залишок зараховується в доходи
місцевих бюджетів. Надходження податку на прибуток кор
Таблиця 2. Рівень фіскальної децентралізації
європейських країн*
Країна
Державний устрій
Болгарія
Унітарний
Кіпр
Унітарний
Люксембург
Унітарний
Мальта
Унітарний
Словенія
Унітарний
Естонія
Унітарний
Литва
Унітарний
Латвія
Унітарний
Фінляндія
Унітарний
Греція
Унітарний
Ірландія
Унітарний
Португалія
Унітарний
Словакія
Унітарний
Австрія
Федеративний
Чехія
Унітарний
Угорщина
Унітарний
Румунія
Унітарний
Данія
Унітарний
Нидерланды
Унітарний
Швеція
Унітарний
Франція
Унітарний
Великобританія Унітарний
Італія
Унітарний
Польща
Унітарний
Бельгія
Федеративний
Німеччина
Федеративний
Іспанія
Унітарний
* Джерело: складено за даними [9].
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Рівень децентралізації
Низький
Низький
Низький
Низький
Низький
Середній
Середній
Середній
Високий
Низький
Низький
Низький
Низький
Середній
Середній
Середній
Середній
Високий
Високий
Високий
Низький
Середній
Середній
Середній
Високий
Високий
Високий

85

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
14

14

31

12

90%

18

16

14

9

9

1

100%

57

52

50

41

80%

32

59

60%

52

40

40

51

39

65

70%

6

32

49

6

7

40%

13

5

50%

79

25
27

31

31

34

35

37

41

20%

43

30%

43

міжбюджетних трансфертів, що є характерним
для країн з централізованою системою управ
ління бюджетними ресурсами.
Доцільно підкреслити той факт, що цент
ралізована модель показала свої переваги в
європейських країнах в період кризи. Так,
наприклад, в Естонії, Сербії та Фінляндії
місцеві органи влади функціонують переваж
но за рахунок власних надходжень, тому кри
за значно погіршила їх фінансовий стан, а в
Чехії, Румунії та Польщі, де фінансову осно
ву місцевого самоврядування складають суб
сидії та розщеплені податки, місцеві бюдже
ти виявилися більш стійкими.
Політика міжбюджетних трансфертів у
період фінансової невизначеності також ви
явилася неоднозначною. У 2009 р. уряди Ал
банії, Великобританії, Данії, Фінляндії, Нор
вегії, Польщі, Словаччини та Швеції компен
сували місцевим органам влади зменшення
надходжень і збільшення витрат, частково в
рамках цілеспрямованої антициклічної пол
ітики, частково як автоматичний наслідок
формули вирівнювання. Натомість, уряди
Болгарії, Сербії, Естонії, Латвії, Ірландії ско
ротили обсяг державної фінансової допомо
ги місцевим бюджетам, особливо в частині
фінансування соціальних видатків.
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ВИСНОВКИ
Вивчення досвіду зарубіжних країн дає
змогу дійти висновків, що в Україні створені всі 0%
передумови, необхідні для поширення фіскаль
ного федералізму. Поперше, наша держава має
бюджетний устрій, аналогічний до більшості
розвинених країн світу. Подруге, як і в зарубі
жних країнах, вітчизняне бюджетне законодав
ство передбачає розподіл видаткових повнова
Власні доходи
Дольові податки
Безумовні трансферти
Цільові трансферти
жень між рівнями влади, однак на практиці ви
никає дисбаланс між необхідними та наявними
Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів країн
обсягами їх фінансування, що суперечить прин
ПівденноEСхідної Європи*
ципам фіскального федералізму, заснованого
*
Джерело:
складено
за
даними [14, с. 24]; дані за 2010 р.
на високому рівні бюджетної децентралізації.
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СТРУКТУРНА ІНФЛЯЦІЯ В
ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
У статті аналізуються чинники зростання цін як під час економічного зростання, так і в період
рецесії. Показано, що структурні диспропорції, властиві трансформаційній економіці, є основним
фактором підвищення темпів інфляції на етапі економічного спаду в межах національного госпо?
дарства.
The article analyzes the factors of price increases during growth and during the recession. It is shown
that the structural disproportion inherent to transforming economy is the main factor of increasing inflation
at the stage of economic recession within the national economy.

Ключові слова: інфляція попиту, інфляція пропозиції, доларизація економіки, структурні диспро!
порції.
Key words: demand inflation, supply inflation, dollarization of the economy, structural disproportion.

Відомий вчений Дж. М. Кейнс стверджував, що не
значні темпи зростання цін в економіці позитивно впли
вають на економічну кон'юнктуру. Острах падіння ре
альних доходів мотивує господарюючих суб'єктів до ре
альних і портфельних інвестицій, а також до створення
депозитів у банківській системі, що підвищує рівень інве
стиційних коштів і формує додаткові ресурси для при
скореного економічного зростання. Натомість галопу
юча інфляція "з'їдає" значну частку доходів суспільства
і є показником депресивного стану національної еко
номіки. Зокрема, в Україні "у 2009 р. спад виробництва
становив 17,7 % на фоні "галопуючої" інфляції та висо
кого безробіття" [7, с. 75]. При цьому, згідно офіційних
даних Державного комітету статистики України, за ос
танні десять років (2000—2011 рр.) ціни зросли майже в
4 рази. Це означає, що ціни зростали в середньому на 15
% щорічно і на 1,5 % щомісячно (рис. 1) [2].
Високі темпи зростання цін є одним із факторів зни
ження реального випуску, скорочення доходів населен
ня та зростання вартості життя. Негативний вплив заз
наченої цінової динаміки на темпи економічного зрос
тання робить актуальним більш детальне вивчення при
роди інфляції, а саме — основних її чинників.
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Фактори висхідної цінової динаміки були і залиша
ються об'єктом пильної уваги науковців. Так, на думку
Попова В., "інтенсивність інфляції визначається взає
мозв'язком реального і фінансового секторів економі
ки, а також параметрами грошової маси, встановлени
ми НБУ" [7, с. 70]. Тобто рівень і темпи інфляції визна
чають структурні параметри. Автори ж всесвітньо відо
мого "Економікс" причини інфляції визначають на ос
нові рівноважної теорії "сукупного попитусукупної
пропозиції". Згідно даного підходу за критерієм причин
зростання загального рівня цін виділяють наступні види
інфляції:
1) інфляція попиту, пов'язана із тим, що "економіка
часом прагне витрачати більше, ніж вона виробляє" [5,
с. 170]. І тоді "підприємницький сектор не в змозі відпо
вісти на цей надлишковий попит збільшенням реально
го об'єму виробництва, оскільки всі наявні ресурси вже
використані" [5, с. 170]. Одним словом, надто багато
грошей полює за надто малою кількістю товару;
2) інфляція витрат, або інфляція пропозиції відбу
вається, коли "зростання витрат на одиницю про
дукції скорочує прибутки і обсяг продукції, який
фірми готові запропонувати за даного рівня цін. У ре
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зультаті зменшується пропозиція то
варів та послуг в масштабах усієї еко 30,00%
номіки. Це скорочення пропозиції, в 25,00%
свою чергу, призводить до зростання 20,00%
рівня цін. Тобто витрати підштовхують 15,00%
ціни догори, а не попит тягне їх за со 10,00%
бою, як це відбувається при інфляції
5,00%
попиту" [5, с. 171].
0,00%
Отже, західна економічна думка дос -5,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ліджує ринкову взаємодію суб'єктів гос
подарювання на основі моделі загальної
рівноваги, пояснюючи природу інфля
ційних процесів саме на основі даної мо
Рік
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
делі. Оскільки дане дослідження відбу Індекс
споживчих
125,8
106,1
99,4
108,2
112,3
112,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
вається в параметрах кількості продукції
цін
і цін, то під впливом зрушень попиту і Темпи
зростання
25,80
6,10
-0,60
8,20
12,30
12,30
11,60
16,60
22,30
12,30
9,10
4,60
пропозиції змінюються координати точ цін, %
ки рівноваги — рівноважний випуск і
ціна, відповідно. Фактори, що зумовлю
Рис. 1. Щорічні темпи інфляції в Україні за 2000—2011 роки (у %)
ють зрушення сукупного попиту і сукуп
ної пропозиції, одночасно виступають як
чинники коливань кількості продукції і цінових ко
ливань.
З основних постулатів західної економічної
теорії витікає також, що в ході економічного роз
витку цінові коливання узгоджуються із коливан
нями валового внутрішнього продукту (ВВП). Зро
стання пропозиції відбуваються поряд зі зростан
ням попиту, причому ці тенденції посилюють одна
одну. Коли резерви збільшення обсягів виробницт
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ва продукції за даної кількості економічних ресурсів Рік
вичерпуються, розкручування попиту стає основ Рівень
23,60
26,97
22,70
30,62
31,68
29,13
ною умовою для розкручування інфляції. Саме тому доларизації, %
економічне зростання супроводжується посилен
Діаграма 2. Рівень доларизації економіки України
ням інфляції. І, навпаки, економічний спад відбу
в 2005—2010 роках
вається на фоні стрімкого зниження за
гального рівня цін. Тим не менш, світо
Таблиця 1. Галузеві структури України, Швеції, Великої Британії,
ва економічна рецесія 70—80х років 20
Японії та Іспанії (2010)
століття характеризувалась високими
темпами інфляції, що зумовило не
Частка продукції галузі у загальній вартості реалізованої
обхідність пояснити зростання цін
продукції (у %)
Галузі господарства
навіть в період економічного спаду. Ана
Україна Швеція Велика Британія Японія Іспанія
ліз наукових публікацій дав змогу виді Сільське господарство
1,10
0,93
1,86
5,21
2,35
лити наступні напрями вирішення зазна Промисловість
19,68
13,23
22,89
16,21
31,70
ченого наукового питання відповідно до Будівництво
4,56
6,06
7,02
12,56
2,60
12,68
14,96
14,67
21,07
45,67
факторів, що посилюють інфляційні Торгівля
Діяльність транспорту та зв'язку 6,12
7,54
7,42
7,66
5,50
тенденції в період рецесії:
25,51
29,62
7,32
10,32
10,80
1) зростання ролі транснаціональ Фінансова діяльність
2,94
1,92
2,79
0,48
0,05
них корпорацій (ТНК). ТНК як уні Освіта
21,44
18,19
10,27
17,51
0,20
кальні утворення сучасного світу, на Охорона здоров’я та надання
думку Є. Дунаєвої, "мають у розпоряд соціальної допомоги
4,06
5,36
25,41
10,89
0,51
женні величезні активи в різних валю Надання комунальних та
тах. Ці активи беруть участь в міжна індивідуальних послуг
родних валютних спекуляціях, надаю
* Розраховано на основі даних Державного комітету статистики України та Ун
чи їм величезного розмаху" [3, с. 97]. іверситету Гронінгему.
Інтернаціоналізація капіталу і створен
ня великих потужних міжнародних промислових уг ний рівень обігу долару в національній економіці, на
рупувань стали, з точки зору вченої, однією з причин думку вченого, створює умови для посилення залеж
послаблення централізованого контролю за грошо ності економічної кон'юнктури країн від грошовокре
вою масою, що призвело до посилення цінових коли дитної політики емітента іноземної валюти. Так, згідно
вань в світових масштабах. Дунаєва Є. також зазна монетарного огляду Національного банку України
чає, що "завдяки використанню сучасних Інтернет (НБУ), динаміка рівня доларизації української еконо
технологій величезні ліквідні ресурси стали перенос міки в 2005—2010 роках виглядає наступним чином
никами інфляційних імпульсів" [3, с. 99]. Отже, спро (рис. 2) [6].
щення руху грошей і активів, послаблення державно
Наявність стійкого дефіциту платіжного балансу у
го контролю за грошовими потоками в умовах поси держави із резервною валютою (в даному випадку США)
лення глобалізації стало причиною постійного відтво "призводить до посилення інфляції в країнах із актив
рення цінових шоків;
ними по відношенню до неї платіжними балансами. У
2) доларизація національних економік. "Механізм цих країнах відбувається додаткове збільшення грошо
емісії долара як світової валюти, — зазначає А. Гри вої маси, яке у більшості випадків не покривається
ценко — дає можливість вирішувати проблеми аме відповідним приростом товарних ресурсів. У результаті
риканської економіки за рахунок інших країн. Це та виникає інфляція попиту" [3, с. 97]. Отже, підвищення
кож відображає одну з фундаментальних диспро темпів інфляції в Україні можна інтерпретувати як на
порцій у сучасному економічному світі" [1, с. 37]. Знач слідок зростання рівня доларизації економіки. Так, зок
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рема, найвищі темпи інфляції під час кризових 2008—
2009 рр. (у 2008 за р. ціни зросли на 22,3 %, а в 2009 — на
12,3 %) узгоджуються із зростанням рівня доларизації
(рис. 2);
3) структурні диспропорції. Авторка статті "Ці
нові шоки 2006—2009 рр. та їх наслідки для економі
ки України" Л. Кузнєцова вважає, що "чим складні
шою є структура економіки, тим у більшій кількості
ланок економічного ланцюга відображається спеку
лятивний ефект" [4, с. 71]. Протягом другої полови
ни 20 століття активно відбувається процес відділен
ня фінансової сфери від реального виробництва внас
лідок здібності грошей заробляти гроші без участі ви
робництва за рахунок спекулятивних операцій на гро
шовому ринку, а також на ринку цінних паперів. При
цьому, як зазначає Л. Кузнєцова, "значна концентра
ція фінансових ресурсів ство рю є мотиви для
збільшення масштабів фінансових спекуляцій" [4, с.
71]. Отже, збільшення обсягів спекуляцій на основі
зростання питомої ваги сектору нематеріального ви
робництва (фінансизація економіки), а також поши
рення і укріплення монопольних об'єднань на націо
нальному ринку є передумовами підвищення інфляц
ійних тенденцій в економіці. Підтвердженням тези є
дані стосовно частки великих підприємств у загаль
ному обсязі реалізованої продукції, що в 2009 р. за
інформацією Держкомстату України склала 45,6 %, а
в 2010 р. — 48,8 % [2]. Щодо галузевих пропорцій на
ціонального господарства, то, за даними Держкомста
ту України, про обсяги реалізованої продукції за ви
дами економічної діяльності на 2010 р. нами розра
ховано питому вагу продукції основних галузей у за
гальній вартості реалізованої продукції. Для по
рівняння також розраховані аналогічні показники для
Великої Британії, Іспанії, Швеції та Японії. Резуль
тати представлені в табл. 1.
Аналіз і зіставлення галузевих структур Японії,
країн Західної Європи та України на основі даних таб
лиці дають можливість зробити висновок, що порівня
но із зарубіжними країнами у вітчизняній економіці
значною є роль торгівлі, якій відповідає близько поло
вини загальних результатів господарювання (для іно
земних держав частка торгівлі знаходиться в межах 15—
20 %). Отже, для трансформаційної економіки України
характерним є значний перекіс із сфери виробництва в
бік перерозподілу загальної доданої вартості виробле
ного продукту. Це свідчить про структурні диспро
порції, властиві українській системі господарства, що
утворились протягом суспільноекономічного розвит
ку країни.
Диспропорційна структура національного госпо
дарства зумовлює непропорційний розподіл доходів,
а також специфічну цінову динаміку (високі темпи
інфляції в період кризи або депресії). Переважання
окремих галузей господарства впливає на перероз
поділ доходів в економіці і сприяє створенню відпо
відної структури зайнятості. В даному випадку пе
реважання торгівельної і фінансової діяльності оз
начає значну частку зайнятих у цих сферах господа
рювання, адже основна частина доходів населення є
похідною від фінансовоторговельної сфери. При
цьому доходи від зайнятості формують споживчий
попит на кінцеві продукти та послуги. Збільшення
частки доданої вартості, виробленої в сфері немате
ріального виробництва, зумовлює зростання частки
доходів відповідного походження. Доцільно зазна
чити тут, що первинним є попит на продукт, а не на
послугу. Отже, доходи формуються в нематеріальній
сфері, але реалізуються, перш за все, в матеріальній.
Нарощування спекулятивного сектора економіки,
таким чином, збільшує число проміжних ланок між
реаль ним виро б нико м і кі нцевим спо живачем.
Збі льшення кіль кості про міжних ланок сприяє
збільшенню додаткових витрат, що є складовими ці
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ни. Таким чином, структура господарства трансфор
маційної економіки визначає провідну роль про
міжних витрат у формуванні основної частини до
ходів в економіці. Зростання доходів суб'єктів гос
подарювання передбачає збільшення проміжних вит
рат і, відповідно, зростання цін (інфляцію). При цьо
му інфляція не є показником економічного зростан
ня (згідно теорії ділових циклів), а є, на наш погляд,
наслідком диспропорцій в межах господарської
структури.
На основі аналізу чинників підвищення інфляції в
період економічного спаду можна зробити наступні
узагальнення. Для трансформаційної економіки Ук
раїни характерними є високий рівень доларизації, мо
нополізації, а також розвиток спекулятивних ланок
господарства. Дані характеристики складають осно
ву модифікації процесу відтворення економічних
циклів у межах національного господарства у вигляді
підвищення інфляційних тенденцій під час кризи.
Зміни у співвідношеннях між різними формами орган
ізації діяльності, видами і сферами господарювання
сутнісно представляють собою зрушення господарсь
кої структури національної економіки. Зокрема, "не
відповідність структури виробництва структурі сукуп
ного попиту мала наслідком формування дефіциту то
варів та послуг на внутрішньому ринку, що тиснуло
на споживчі ціни, — починаючи з 2004 р. споживча
інфляція жодного разу не була нижча 10%, а в 2008 р.
її рівень вперше після 2000 р. перевищив 20% і стано
вив 22,3% (у 2007 р. — 16,6%)" [6]. Отже, основні про
порції господарства (а саме — господарська струк
тура) впливають на загальну цінову динаміку, а підви
щення ролі торгівлі і фінансової діяльності сприяє
розкручуванню інфляційної спіралі. При чому зрос
тання цін в даному випадку проявляється більш яск
раво в період економічного спаду, і тому не визна
чається такими категоріями, як "інфляція попиту" або
"інфляція пропозиції". У зв'язку із цим дане економ
ічне явище, що відбувається під впливом структурних
зрушень і формування структурного перекосу в
трансформаційній економіці, можна назвати "струк
турною інфляцією". Отже, для зниження темпів
інфляції і здолання негативних наслідків, пов'язаних
із даною тенденцією, необхідним є комплекс струк
турних перетворень, спрямованих на гармонізацію
елементів економічної системи в аспекті оптимальних
пропорцій господарської структури національної
економіки.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті на підставі економетричних моделей проведено аналіз системи макроекономічних факторів
впливу на показник енергоємності ВВП країни. Застосовано кластерний аналіз з метою виявлення
спільних особливостей у процесі впровадження енергоефективних технологій. На основі проведених
досліджень запропоновано шляхи вдосконалення політики енергозбереження.
The article is based on econometric models of the analysis of macroeconomic impacts of energy intensity of
GDP. Applied cluster analysis to identify common features in the implementation of energy efficient technologies.
On the basis of the studies suggested ways to improve energy saving policy.
Ключові слова: економіко!математичне моделювання, економетричний аналіз, енергоефективні техно!
логії, енергозбереження, енергоємність ВВП, кластерний аналіз, економічна безпека.
ВСТУП
Актуальність дослідження показника енергоємності
ВВП країни полягає в обгрунтуванні нових можливос
тей для підвищення конкурентоспроможності галузей
економіки через зменшення витрат паливноенергетич
них ресурсів. В умовах обмеженості запасів традицій
них ПЕР пріоритетним напрямом роботи державних
інституцій та приватних компаній є забезпечення їх ра
ціонального використання. Важливим також є питання
підвищення енергетичної безпеки країни в цілому, що
дозволить знизити економічний та політичний тиск на
Україну. Отже, практичне вирішення поставлених за
дач в повному обсязі э неможливим без визначення та
оцінки ступеня впливу основних факторів на показник
енергоємності ВВП.
Питання раціонального використання традиційних
вичерпних паливноенергетичних ресурсів, стимулюван
ня розвитку альтернативної енергетики й енергоощад
них технологій, а також ролі держави у даному процесі
все частіше порушуються в наукових та політичних ко
лах. Дослідження енергоефективності економіки Украї
ни проводили такі видатні українські вченіпрактики, як
В.М. Геєць, М.М. Мітрахович, С.Ф.Єрмілов, О.М.Сухо
доля, А.К. Шидловський, Є.В. Ковальов. Аналізом енер
гоємності в розрізі дослідження ресурсозбереження
займалась І.М.Сотник.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної роботи є визначення основних фак
торів впливу на показник енергоємності ВВП України,
порівняння динаміки зміни даного ряду з аналогічними
значеннями інших країн, а також побудова економіко
математичних моделей, за допомогою яких можливим
буде надати обгрунтовані рекомендації стосовно покра
щення політики енергозбереження в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Енергоефективність — це поняття, що дозволяє оха
рактеризувати якісний стан економіки країни та забез
печити раціональність та виваженість у питаннях спо
живання паливноенергетичних ресурсів, за умови па
нуючих соціокультурних відносин та технологічного
розвитку засобів виробництва. В свою чергу, термін
"енергозбереження" відображає лише результат
кількісного вимірювання економії паливноенергетич
них ресурсів [8].
Енергоефективность є більш складним та широким
поняттям, ніж енергозбереження. На початковому етапі
воно включає в себе заходи з кількісного зниження вит
рат ПЕР, тобто реалізацію принципу енергозбережен
ня. В подальшому енергоефективність має стати елемен

90

том культури ощадності для кожного члена суспільства,
однією з необхідних умов існування конкурентоздатно
го підприємства.
Енергоємність ВВП — це показник, який визначаєть
ся як відношення обсягу спожитих паливноенергетич
них ресурсів (зазвичай умовний нафтовий еквівалент)
до фактичного валового внутрішнього продукту держа
ви, порахованого за паритетом купівельної спромож
ності. За допомогою показника енергоємності ВВП оці
нюється енергоефективність конкретних галузей та еко
номіки держави в цілому:
eGDP = TENC / GDP ,
де eGDP — енергоємність ВВП;
TENC — загальні витрати паливноенергетичних ре
сурсів в умовному нафтовому еквіваленті;
GDP — валовий внутрішній продукт, визначений в
дол. США, за паритетом купівельної спроможності.
Розрахунок даного показника за єдиною методикою
(показник ВВП країни розраховується за ПКС у дол.
США, показник витрат ПЕР в умовному нафтовому екв
іваленті) дозволяє проводити співставлення рівня раціо
нальності у використанні паливноенергетичних ресурсів
в економіках різних країн, а також говорити про ефек
тивність методів реалізації політики енергозбереження.
Використання показника енергоємності продукції
дає змогу оцінити конкурентоспроможність конкретних
підприємств галузі з точки зору оптимального викори
стання паливноенергетичних ресурсів, ефективного ве
дення підприємництва, залучення перспективних техно
логій. Зниження енергоємності продукції здатне додат
ково стимулювати ділову активність потенційних інве
сторів даного підприємства.
Окрім суто економічної необхідності зниження по
казника енергоємності (за рахунок модернізації
підприємств та виваженої державної політики), існують
також політична та соціальна передумови детального
дослідження даного питання. Застосування інноваційних
енергозберігаючих технологій дозволяє говорити про
зародження в країні "зеленого бізнесу", укорінення прин
ципу соціальної відповідальність бізнесу, формування
нової галузі енергоефективних підприємств, подібної до
CleanTech у Швеції та Данії. Зменшення енергоємності
продукції галузей та ВВП в цілому сприятиме підвищен
ню енергетичної незалежності країни, а отже, в перспек
тиві зменшить небажаний зовнішній тиск на прийняття
політичних та економічних рішень країни.
З метою дослідження спільних рис політики енер
гозбереження країн СНД, ЄС, Великої вісімки та пред
ставників ОПЕК проведено кластеризації даних по групі
з 40 країн світу. Використавши ієрархічний кластерний
аналіз за методом міжгрупових зв'язків та попередню
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стандартизацію змінних методом zшкал, отримаємо
розподіл країн на оптимальну кількість кластерів.
Діаграма розсіювання за змінною енергоємністю ВВП
та ВВП на душу населення підтверджує логічність от
риманих результатів та допомагає в описі профілів
кластерів. Таким чином, отримано розподіл країн на
7 кластерів (рис. 2).
До першого кластеру потрапила Ісландія. Цей кла
стер характеризується низьким рівнем енергоефек
тивності, проте високим рівнем ВВП на душу населен
ня. Факт неефективного використання ресурсів додат
ково уповільнив відновлення країни після розриву
мильної бульбашки наприкінці 2008 року, що була
спричинена колосальним рівнем заборгованості чоти
рьох найбільших банків країни.
Другий кластер формують Канада та США. Ці краї
ни характеризуються середнім рівнем енергоефектив
ності та високим ВВП на душу населення. Слід зверну
ти увагу на значні поклади корисних копалин в цих
Рис. 1. Енергоємність світового ВВП та ВВП України, кг
країнах, а також агресивну політику залучення ПЕР з
нафтового еквіваленту / дол. США
інших країн, що дозволяє відтермінувати для даних
Джерело: побудовано за даними Світового банку та Міжнарод держав гостре питання ефективного використання
ПЕР. Відносно низька ціна на паливо та його надмірне
ної Енергетичної Агенції.
використання — звичні явища для цих
країн.
Таблиця 1. Порівняння основних показників енергоефективності
Третій кластер сформували такі
різних країн у 2009 році
країни, як Данія, Швеція, Швейцарія,
Нідерланди. Представники цього клас
тера характеризуються найвищим
рівнем ВВП на душу населення та кра
щими показниками ефективності вико
ристання ПЕР. Аналізуючи дані розвит
ку енергетичного сектора різних країн,
слід зауважити, що для даних держав
притаманний високий рівень розвитку
альтернативної енергетики. Так, Данія
лише за рахунок енергії вітру забезпе
чує 21,3% всієї електроенергії в мережі,
Швеція за рахунок біомаси виробляють
20—25% тепла. [5, c. 70].
Четвертий кластер містить такі краї
ни, як Німеччина, Італія, Іспанія, Япо
нія. Ці держави наближаються за відпо
Джерело: побудовано за даними Key World Energy Statistics. International Energy відними характеристиками до країн кла
стера 3. Здебільшого, дані країни скла
Agency, 2011.
дають основу міжнародного об'єднання
G8 та є розвиненими промисловими дер
жавами.
П'ятий кластер містить найбільшу
кількість країн. Це країни з високою енер
гоефективністю, проте порівняно низь
ким рівнем валового внутрішнього про
дукту на душу населення.
Шоста група містить такі країни, як
Молдова, Білорусія та Естонія. Для них
характерним є порівняно низький рівень
ВВП на душу населення та середній рівень
енергоефективності.
Сьома група країн (найгірша за відпов
ідними характеристиками) містить Росію,
Саудівську Аравію, Казахстан та Україну.
Для них характерний високий рівень енер
гоємності ВВП та низький рівень ВВП на
душу населення. Перші три країни є краї
нами видобутку ПЕР, а отже, питання рац
іонального споживання палива для цих
країн на даному етапі не є першочерговим.
Для України перебування в даній групі по
в'язане з особливостями галузевої структу
ри економіки, а саме — наявністю енергоє
Рис. 2. Діаграма розсіювання, побудована за даними енергоємності ВВП
мних галузей, таких як чорна металургія та
та рівня ВВП за ПКС, розрахованого на душу населення
виробництво добрив. Проте перебування в
Джерело: розробка автора, побудовано за даними Key World Energy Statistics. даному кластері є питанням часу, адже за
International Energy Agency, 2011.
висока ціна на основні енергоносії є реаль
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ним стимулом для модернізації основних фондів.
Для подальшого дослідження спробуємо проаналі
зувати фактори, що впливають на рівень енергоємності
ВВП України. Для цього опишемо 20 факторів впливу,
побудуємо кореляційну матрицю, проаналізуємо зна
чущі коефіцієнти кореляції та для відповідних факторів
побудуємо регресійні моделі. На основі отриманих мо
делей проаналізуємо коефіцієнти еластичності.
Для аналізу енергоефективності було проведено
класифікацію факторів впливу (рис. 3) та проаналізо
вано 20 показників [6, с. 60; 7, с. 143]. Сформовано ма
сив даних за 2002—2010 роки (табл. 2).
еGDP — енергоємність ВВП України (кг.н.е./дол.
США);
x1 — темп зростання реальної заробітної плати (до
попереднього року);
x2 — темп зростання номінальної заробітної плати
(до попереднього року);
x3 — наявний доход у розрахунку на одну особу,
грн.;
x4 — реальний наявний доход, у відсотках до відпо
відного періоду попереднього року;
Рис. 3. Класифікація факторів енергозбереження
x5 — сукупні витрати в середньому за місяць у роз
Джерело: [6, с.60; 7, с.143].
рахунку на одне домогосподарство, грн.;
x6 — структура сукупних витрат домогосподарств: рівень енергоємності ВВП впаде на 0,33%.
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, %;
Дослідження показника сукупних витрат у розра
x7 — структура сукупних витрат домогосподарств: хунку на одне домогосподарство за місяць (X5) також
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, грн.; дозволяє провести оцінку соціальноекономічних чин
x8 — ІСЦ на житло, воду, електроенергію, газ та інші ників енергоефективності.
види палива;
еGDP =0,807 0,00001651 . х5
Модель є придатною для аналізу за попередньо виз
x9 — індекс споживчих цін (ІСЦ);
x10 — ІЦВ: видобування енергетичних матеріалів;
наченими критеріями. Коефіцієнт детермінації стано
x11 — ІЦВ: виробництво та розподілення електро вить 0,71. Середній коефіцієнт еластичності дорівнює 
енергії, газу та води;
0,56, отже, при збільшенні на 1% рівня сукупних витрат
x12 — індекс цін виробників промисловості (ІЦВ: на душу населення рівень енергоємності ВВП зменшить
промисловість);
ся на 0,56%. Цей висновок підтверджує теорія природ
x13 — інвестиції в основний капітал (млн грн.);
ної раціональності індивідів.
x14 — капітальні інвестиції (млн грн.);
Розвиваючи тему ролі домогосподарств у реалізації
x15 — прямі іноземні інвестиції в Україну;
політики енергозбереження, доцільним є розглянути
x16 — експорт (млн дол. США);
показник, що відображає структуру їх сукупних витрат,
x17 — імпорт (млн дол. США);
а саме — витрати на житло, воду, електроенергію, газ
x18 — питома вага підприємств, що впроваджували та інші види палива (X7).
інновації, %;
еGDP =0,6960,002 . х7
Дана модель придатна до аналізу; коефіцієнт детер
x19 — обсяг виконаних наукових та науковотехніч
них робіт, млн грн.;
мінації становить 0,72. Середній коефіцієнт еластичності
x20 — рівень тінізації еконо
міки (методика Держкомстату
Таблиця 2. Вхідні дані моделі
України).
Проведемо кореляційно
регресійний аналіз вхідних да
них моделей. За критерієм
відбору "значущі коефіцієнти
кореляції" отримаємо перелік з
12 факторів (табл. 3).
Для оцінки впливу соціаль
ноекономічних факторів на
розвиток процесів енергозбере
ження у дослідженні було вико
ристано показник наявного до
ходу у розрахунку на одну осо
бу (X3).
еGDP =0,6570,0000181 . х3
Модель є адекватною (за F
критерієм Фішера), коефіцієнт
— значущим (за tкритерієм
Стьюдента). Коефіцієнт детерм
інації становить 0,81. Отже, мо
дель може бути використана для
подальшого аналізу. Середній
коефіцієнт еластичності стано
вить 0,33. Ця інформація доз
воляє зробити висновок, що при
збільшенні на 1% рівня наявних
Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України, Світового
доходів на душу населення банку, ОЕСР та Міжнародної Енергетичної Агенції.
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Таблиця 3. Перелік факторів моделі, що мають значущій
коефіцієнт кореляції
Показник
X3
X5
X7
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

Коефіцієнт
кореляції
-0,898
-0,859
-0,848
-0,484
-0,925
-0,854
-0,898
-0,875
0,717
-0,933
0,637

P-value для
коеф. кореляції
0,001
0,000
0,004
0,068
0,000
0,000
0,000
0,001
0,013
0,000
0,054

Джерело: розробка автора, побудовано за даними Держав
ного комітету статистики України, Світового банку, ОЕСР та
Міжнародної Енергетичної Агенції.

дорівнює 0,36. Таким чином, при збільшенні на 1% рівня
витрати на житло, воду, електроенергію та паливо рівень
енергоємності ВВП знизиться на 0,36%.
Дослідження інвестиційних факторів впливу доціль
но проводити на базі вивчення таких показників, як ка
пітальні інвестиції (X14) та прямі іноземні інвестиції (X15).
еGDP =0,6890,0000132 . х14
еGDP =0,8190,0000139 . х15
Моделі є адекватними. Коефіцієнти детермінації
становлять 0,86 та 0,73 відповідно. Середній коефіцієнт
еластичності для першої моделі складає 3,96, для дру
гої — 0,53. Таким чином, при збільшенні на 1% рівня
капітальних інвестицій, рівень енергоємності ВВП зни
зиться на 3,96%. Цей висновок обгрунтовує тверджен
ня, про провідну роль капітальних інвестицій у форму
ванні традицій енергоощадного господарювання та
ефективного підприємництва.
При збільшенні на 1% рівня прямих іноземних інве
стицій, рівень енергоємності знизиться на 0,53% (від се
реднього значення), що підтверджує теорію значного
впливу іноземного капіталу на модернізацію та вдоско
налення технологій виробництва, зміну принципів уп
равління, запозичення схем найкращого ведення бізне
су ("best practice").
Досліджуючи структурні фактори, необхідним є
проведення дослідження експортноімпортних відно
син. Статистично їх можна оцінити як показники екс
порту (X16) й імпорту (X17) товарів та послуг:
еGDP =0,7870,0000073 . х16
еGDP =0,7300,0000051 . х17.
Побудовані моделі є адекватними й придатними до
подальшого аналізу. Коефіцієнти детермінації дорівню
ють 0,81 та 0,77 відповідно. Коефіцієнти середньої ела
стичності складають 0,58 та 0,46. Таким чином, мож
на зробити висновок про зниження рівня енергоємності
ВВП України на 0,58% та 0,46% відповідно при
збільшенні експорту та імпорту на 1%.
Збільшення імпортованих товарів матиме позитив
ний вплив на впровадження енергоефективних техно
логій, що пояснюється ввезенням новітнього, енергоо
щадного обладнання та сучасних технологій будівниц
тва. Проте цей ефект буде зберігатися лише за умови
паралельного збільшення експортних потоків з країни.
Розглядаючи інноваційні чинники енергозбереження,
доцільним є проаналізувати показник, що характеризує
рівень виконання наукових та науковотехнічних робіт (X19).
еGDP =0,9230,0000663 . х19.
Дана модель придатна до аналізу; коефіцієнт детер
мінації становить 0,87. Середній коефіцієнт еластичності
дорівнює 0,80%. Таким чином, при збільшенні на 1%
рівня фінансування науковотехнічних робіт енер
гоємність ВВП України знизиться на 0,8%.
Остання модель враховує рівень тінізації економі
ки країни за методом Держкомстату України (X20), що
входить до групи інституційних факторів впливу:
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еGDP =0,0311,42 . х20
Модель є придатною до аналізу за попередньо виз
наченими критеріями. Коефіцієнт детермінації стано
вить 0,65. Середні коефіцієнт еластичності дорівнює
0,94%. Таким чином, при зростання рівня тіньової еко
номіки на 1% ми будемо спостерігати збільшення рівня
енергоємності ВВП на 0,94%. Отже, вагоме збільшення
тіньового сектора неодмінно призведе до значного
збільшення витрат електроенергії. Даний принцип ре
алізується в "електричному" методі розрахунку рівня
тіньової економіки, при якому перевитрати електрое
нергії відносно приросту ВВП розглядаються як витра
ти на тіньове виробництво.
ВИСНОВКИ
Дане дослідження обгрунтовує ряд рекомендацій,
стосовно підвищення рівня економічної безпеки та ре
алізації політики енергозбереження України. Для до
сягнення сучасних стандартів енергоефективності не
обхідним є впровадження наступних заходів:
— вдосконалення законодавчої бази для реалізації
Енергетичної стратегії України;
— корекція положень стратегії відносно уточнених
прогнозів показників розвитку економіки країни;
— формування чітких прозорих процедур реалізації
намірів Енергетичної стратегії України, виконання За
кону України "Про енергозбереження" в питанні роз
витку альтернативної енергетики та відповідальності
домогосподарств та підприємств за недбале використан
ня ПЕР;
— реалізація проекту податкових пільг для підпри
ємств, що імпортують енергоефективне обладнання;
запобігання зловживанням та тіньовим схемам на базі
даного проекту;
— збільшення фінансування науководослідних про
грам, що сприяють ефективному використанню ПЕР;
— підвищення культури ефективного використан
ня енергоресурсів населенням через освітні та інфор
маційні заходи.
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ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
У статті досліджено стан формування державного фінансового контролю в Україні. Запропоновано
розробити Концепцію розбудови цілісної системи державного фінансового контролю, яка органічно по?
єдную зовнішній та внутрішній контроль і стане методологічною основою для подальшого прийняття
актів законодавства з фінансового контролю
Present article covers setting of the public financial control in Ukraine. It entails proposals on development
of Concept of the public financial control integral system which should provide for seamless integration of external
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ВСТУП
Фінансовий контроль, відповідно до фінансового пра
ва, — це система інститутів і методів щодо перевірки закон
ності, доцільності, ефективності дій різних органів у сфері
утворення, розподілу та використання грошових фондів.
Головна сутність державного фінансового контролю поля
гає в тому, що він належить до однієї із функцій державно
го управління, яка спрямована на виялення відхилень від
стандартів законності, раціональності, ефективності управ
ління фінансовими ресурсами та державною власністю [5].
Під час контролю здійснюється перевірка дотримання орга
нами державної влади, місцевого самоврядування, юридич
ними та фізичними особами законодавства України, раціо
нальності та ефективності використання державних фінан
сових і матеріальних ресурсів.
Обов'язковість проведення фінансового контролю зак
ріплена Бюджетним кодексом України та іншими актами
законодавства. Відповідно до пункту 2 статті 19 Бюджетно
го кодексу: "...на всіх стадіях бюджетного процесу здійсню
ються контроль за дотриманням бюджетного законодав
ства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетни
ми коштами відповідно до законодавства" [2].
Пробматика становлення державного фінансового кон
тролю стоїть в центрі уваги науковців, практиків, громадсь
кості. Теоретичні питання фінансового контролю в Україні
широко досліджуються науковцями і фахівцями, серед них:
Базилевич В.Д., Бєлобжецький І.А., Бутинець Ф.Ф., Васи
лик О.Д., Головань М.М., Ковальчук Т.Т., Лютий І.О., Ман
дибура В.О., Симоненко В.К., Сопко В.В., Стефанюк І.Б.,
Федосов В.М. та інші.
У той же час детальне дослідження широкого кола пуб
лікацій та змісту чинних нормативноправових актів, які
стосуються фінансового контролю, дозволило виявити, що
на даний час серед науковців немає спільної узгодженої
думки з основоположних засад державного фінансового
контролю та механізмів його реалізації в контексті ефек
тивної взаємодії зовнішнього та внутрішнього контролю.
Чинні кодекси, закони, інші нормативні акти чітко не виз
начають сутність контрольної політики держави та конт
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рольного процесу. Недостатньо економічно аргументова
ним є розподіл контрольних і аудиторських повноважень
між різними органами контролю, внаслідок чого має місце
дублювання контрольних заходів, перевантаження різних
суб'єктів ревізіями, перевірками, аудитами. Тому основна
увага науковців та практиків має бути зосереджена на тео
ретичних, методологічних та правових аспектах формуван
ня цілісної системи державного фінансового контролю в
Україні, яка в собі має органічно поєднувати зовнішній та
внутрішній контроль.
Діалектика розбудови цілісної системи випливає з того,
що контроль — один із найважливіших елементів соціаль
ного управління в суспільстві, що дозволяє підвищити ефек
тивність влади та налагодити діалог з суспільством через
зворотній зв'язок. Держава через свої контрольні органи
одночасно виступає інструментом контролю та механізмом
реалізації прав і свобод громадян.
Логіка єдності та цілісності системи державного фінан
сового контролю зумовлена єдністю економічного просто
ру країни, загальними принципами бюджетного устрою і
бюджетного процесу, що об'єктивно передбачає єдність
контрольних стандартів [4]. Саме тому сучасна система дер
жавного фінансового контролю за стандартами ЄС має
грунтуватися на принципах гармонізації внутрішнього та
зовнішнього контролю і чіткому розмежуванні функцій і
повноважень парламентських та урядових контрольних
органів. Оскільки такі підходи найбільш сучасно відобра
жають процеси демократизації суспільства та відкритість
влади, це може вважатися основним аргументом на користь
створення цілісної системи фінансового контролю в дер
жаві.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У європейських країнах система фінансового контро
лю представлена двома видами: зовнішнім — парламентст
ким — і внутрішнім — урядовим. Чіткий розподіл контролю
на внутрішній і зовнішній з визначенням повноважень
органів контролю — це одне з принципових питань гармон
ізації законодавства до вимог ЄС [8]. Відповідно до базових
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документів Міжнародної організації вищих органів контро
лю державних фінансів (INTOSAI), поняття "зовнішній кон
троль" передбачає діяльність вищого органу фінансового
контролю в системі державних органів з будьякого конт
ролю, який є зовнішнім стосовно системи органів виконав
чої влади [9]. Відповідно до світової практики зовнішній кон
троль здійснюють спеціально уповноважені органи контро
лю та нагляду на предмет відповідності дій підконтрольних
суб'єктів нормам чинного законодавства. Органи держав
ної влади, які здійснюють контрольні функції стосовно
суб'єктів, що належать до сфери їх безпосереднього управ
ління, належать до системи внутрішнього контролю.
У Лімський декларації керівних принципів аудиту дер
жавних фінансів у статті 3 наведено визначення принципів
внутрішнього і зовнішнього контролю [10]. Зокрема, орга
ни зовнішнього контролю не входять до організаційної
структури підконтрольних їм органів. Зовнішній фінансо
вий контроль відповідно до стандартів ЄС здійснюється ком
петентними органами судової або законодавчої влади та
створеними конституційними органами фінансового конт
ролю (Рахунковими палатами, Судами аудиту), які також
можуть здійснювати контроль за діяльністю органів, що
здійснюють внутрішній контроль. У Лімський декларації
зазначено, що кожен державний (і недержавний) орган по
винен мати власний підрозділ внутрішнього контролю, який
підпорядковується керівництву організації, але при цьому
повинен мати функціональну та організаційну незалежність.
Метою дослідження є визначення напрямів розбудови
системи державного фінансового контролю в Україні, ви
ходячи із чинного нормативноправового регулювання цієї
сфери, а також стану розвитку зовнішнього та внутрішньо
го контролю та механізмів їх гармонізації.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На міжнародній конференції "Роль та значення фінан
сового контролю в удосконаленні системи управління дер
жавними фінансами: функції парламенту, внутрішнього та
зовнішнього аудиту", яка відбулася в 2003 році в Києві,
здійснено загальний аналіз проблем державного фінансо
вого контролю та зроблено висновок про необхідність пе
ребудови системи державного фінансового контролю Ук
раїни на основі нових підходів з метою гармонізації функцій
контролю згідно вимог ЕС та підвищення ефективності
діяльності контрольних органів [19].
Міжнародна практика свідчить, що в незалежній, демок
ратичній державі мають гармонічно функціонувати неза
лежний орган фінансового контролю, який був би відділе
ний від влади, а також органи внутрішнього контролю. При
цьому принципи їх функціонування мають бути врегульо
вані на законодавчому рівні.
Проаналізуємо, які кроки зроблено в Україні в частині
створення ефективної системи державного фінансового
контролю, яка відповідала б світовій практиці та вимогам
ЄС.
Варто звернути увагу, що на даний час в Україні функ
ціонує значна кількість органів, які здійснюють контрольні
та наглядові функції. До вищих органів виконавчої влади,
які здійснюють профільні функції державного управління
та одночасно виконують контрольні та наглядові функції за
напрямами діяльності органу влади, відносяться: Міністер
ство фінансів України, Міністерство економічного розвит
ку і торгівлі, Пенсійний фонд України, Антимонопольний
комітет України; Фонд державного майна України; Націо
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Дер
жавна служба експортного контролю України та інші. Каб
інет Міністрів України та Міністерство фінансів України
здійснюють загальний контроль за фінансовокредитною
системою.
Безпосередньо державний фінансовий контроль як одну
із головних функцій управління здійснюють органи, що над
ілені спеціальними повноваженнями, — це: Рахункова па
лата, Національний банк України, Державна фінансова
інспекція України, Державна податкова служба України,
Державна казначейська служба України, Державна митна
служба України, Державна служба фінансового моніторин
гу України, Національна комісія, що здійснює регулювання
ринків фінансових послуг України та інші органи.
Відповідно до статті 98 Конституції України парламен
тський контроль від імені Верховної Ради України за над
ходженням коштів до Державного бюджету України та їх
використанням здійснює Рахункова палата. Рахункова па
лата здійснює зовнішній контроль як орган спеціальної кон
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ституційної компетенції. Слід підкреслити, що 21 вересня
2012 р. Конституційною Асамблеєю, створеною Указом
Президента України, прийнято рішення про посилення
інституційної ролі та розширення повноважень Рахункової
палати на основі підготовки проектів необхідних законодав
чих актів та внесення змін до Конституції України. Ці зміни
спрямовані на забезпечення здійснення Рахунковою пала
тою контролю за дохідною частиною державного бюдже
ту, надходженням і використанням коштів місцевих бюд
жетів, збереженням та використанням державної власності,
проведення аудиту державних підприємств.
Виходячи із зобов'язань України в частині гармонізації
законодавства до вимог ЄС, на сьогодні стоїть завдання
створити цілісну систему державного фінансового контро
лю, яка гармонічно поєднує зовнішній та внутрішній конт
роль, але не в плані єдиного підпорядкування, а в напрямі
ефективного розвитку контрольних органів, гармонізації їх
діяльності, впровадження єдиних стандартів фінансового
контролю. Рух в такому напрямі дозволить зосередити зу
силля контрольних органів на виявленні найбільш гострих
проблем розвитку економіки, нецільового та неефективно
го використання фінансових ресурсів, а також виробити
спільні пропозиції в частині удосконалення системи управ
ління ресурсами держави на макро та макрорівнях.
Розроблення єдиної ідеології контрольної діяльності та
впровадження базових стандартів державного фінансово
го контролю дозволить:
— подолати відомчий підхід, паралелелізм та дублюван
ня контрольних заходів;
— впровадити єдину методологію проведення держав
ного фінансового контролю та формалізації висновків з
метою подальшого їх застосування під час проведення
аудитів ефективності, відповідності, контролю фінансової
звітності;
— скасувати функціональну та організаційну роздроб
леність органів контролю на окремі ізольовані ланки;
— уніфікувати інформаційне забезпечення та створити
спільну інформаційну базу діяльності контрольних органів
для встановлення відкритого діалогу з суспільством;
— створити єдину інформаційну систему про заплано
вані та здійснені органами фінансового контролю перевірки
та виявлені порушення;
— застосовувати єдину методологію трактування та
оцінювання фінансових операцій, економічних тенденцій,
показників господарської та бюджетної діяльності, що доз
волить об'єктивно оцінювати гостроту проблем та пропо
нувати адекватні корегуючи та превентивні заходи.
Для розбудови цілісної системи фінансового контролю
необхідно сформувати Концепцію цілісної системи держав
ного фінансового контролю з чіткими принципами взаємодії
між органами зовнішнього та внутрішнього контролю та
визначити об'єкти, які найбільш повно охоплювали б фінан
совоекономічні процеси, які повинні бути під постійним
контролем та наглядом держави. Але на сьогодні така кон
цепція поки що не розроблена, тому поза об'єктом уваги
контрольних органів залишається:
— формування і виконання дохідної частини бюджетів
усіх рівнів;
— використання коштів та майна державних цільових
фондів;
— діяльність державних та комунальних підприємств,
акціонерних, холдингових компаній, інших суб'єктів госпо
дарювання, у статутному капіталі яких більш як 50% акцій
(часток, паїв) належить державі;
— робота підприємств, установ та організацій, які ви
користовують державне та комунальне майно;
— цільове використання коштів, що залишаються у роз
порядженні суб'єктів підприємницької діяльності при на
данні їм податкових пільг;
— бюджетні кошти, які на момент перерахування з ра
хунків бюджетних установ за договорами цивільноправо
вого характеру втрачають статус бюджетних і переходять у
розряд непідконтрольних;
— реалізація економічних і соціальних проектів, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
та інші напрями.
Аналіз чинних норм законодавства, які регулюють ви
конання контрольної функції держави та повноваження
контрольних органів свідчить про те, що вони не мають си
стемного характеру, а регламентують в основному повно
важення окремо діючих органів. Для підтвердження цього
висновку коротко охарактеризуємо чинні норми законодав
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ства, які стосуються сфери державного фінансового конт
ролю.
У 1993 р. прийнято Закон "Про державну контрольно
ревізійну службу в Україні" [6], яким визначено завдання,
права та обов'язки контрольноревізійної служби в частині
проведення державного фінансового аудиту, перевірки дер
жавних закупівель та інспектування. Згідно Закону, на кон
трольноревізійну службу покладено контроль за: викори
станням і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів; правильністю визначення
потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань; ефек
тивним використанням коштів і майна; станом і достовірні
стю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, дер
жавних фондах, у бюджетних установах і державних
підприємствах; виконанням місцевих бюджетів.
Деякі експерти відзначають, що з огляду на те, що по
рядок проведення контрольними органами державного
фінансового аудиту та інспектування встановлюється Каб
інетом Міністрів України, це робить залежною діяльність
фінансових інспекцій щодо проведення неупередженого та
незалежного контролю [4; 8; 17; 20].
У 1996 р. був ухвалений Закон "Про Рахункову палату"
[7]. Цей конституційний орган у системі державного конт
ролю виступає незалежним органом зовнішнього контро
лю. На Рахункову палату покладено контроль за: своєчас
ним виконанням видатків, витрачанням бюджетних коштів
та загальнодержавних цільових фондів за обсягами, струк
турою, цільовим призначенням; утворенням і погашенням
внутрішнього і зовнішнього боргу; використання валютних
та кредитнофінансових ресурсів; фінансуванням загально
державних програм економічного, науковотехнічного, со
ціального і культурного розвитку, охорони довкілля; закон
ністю та своєчасністю руху бюджетних коштів та коштів
позабюджетних фондів в установах НБУ та уповноважених
банках; аналіз встановлених відхилень від показників дер
жавного бюджету, підготовка пропозицій щодо удоскона
лення бюджетного процесу.
Але Закони "Про контрольноревізійну службу в Ук
раїні" та "Про Рахункову палату", унормовуючи діяльність
зазначених органів не визначають принципи функціонуван
ня єдиної системи державного фінансового контролю з точ
ки зору гармонізації зовнішнього і внутрішнього контролю,
встановлення правил їх взаємодії.
У Бюджетному кодексі України також відсутні норми,
які визначають загальні положення державного фінансово
го контролю та статус контрольних органів. Якщо у раніше
чинний (до 2011 р.) статті 26 Бюджетного кодексу України
було визначено, що "зовнішній контроль та аудит фінансо
вої та господарської діяльності бюджетних установ
здійснюється Рахунковою палатою — в частині контролю
за використанням коштів Державного бюджету України,
Головним контрольноревізійним управлінням України —
відповідно до його повноважень, визначених законом", то в
новій редакції статті 26 Бюджетного кодексу поняття
"зовнішній контроль" взагалі відсутнє.
У Бюджетному кодексі розділ 17 визначає процедури
контролю за дотриманням бюджетного законодавства та
відповідальність за порушення його норм. У розділі визна
чені повноваження Рахункової палати, Міністерства
фінансів, Державної казначейської служби, Державної
фінансової інспекції України, повноваження Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих
рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
[2]. Але ці норми не можна вважати такими, що чітко виз
начають систему державного фінансового контролю.
Тим часом Лімська декларація керівних принципів кон
тролю передбачає кординацію контрольних органів вищим
органом державного фінансового контролю, застосовуючи
при цьому єдині методологічні та методичні підходи конт
ролю, оформлення результатів та обміну інформацією між
органами.
Питання розбудови державного фінансового контро
лю могло б бути вирішене шляхом ухвалення базового за
кону "Про державний фінансовий контроль в Україні", який
унормував би всі питання в частині повноважень, коорди
нації, підпорядкованості контрольних органів та принципів
їх діяльності.
Слід відзначити, до Верховної Ради України неоднора
зово вносилися законопроекти з питань державного фінан
сового контролю. Зокрема, у 2002—2003 рр. були розроб
лені законопроекти: "Про систему державного фінансово
го контролю в Україні" № 1131 від 03.06.2002 (народного

96

депутата Ю.Кармазіна); "Про фінансовий контроль" №
11311 від 30.08.2002 р. (народного депутата А.Кінаха). У
березні 2003 р. уряд також розробив проект закону "Про
державний контроль за дотриманням бюджетного законо
давства та відповідальність за бюджетні правопорушення",
основні положення якого увійшли до розділу 5 Бюджетно
го кодексу України. Крім того, у 2008 р. був розроблений
законопроект № 2020 від 08.02.2008 р. "Про державний
фінансовий контроль" народного депутата В.Коновалюка
[13, 14]. Сам факт, що вже декілька разів було намагання
унормувати систему державного фінансового контролю,
підтверджує особливу значимість цієї проблематики.
Таким чином, на даний час в Україні відсутній осново
положний закон, який визначає стратегію контрольної пол
ітики та деталізує компетенцію різних контрольних органів.
Водночас в Україні активно ведеться робота в частині нор
мативного регулювання внутрішнього контролю. Заходи,
вжиті в напрямі удосконалення внутрішнього фінансового
контролю, слід визнати позитивними кроками, які, по суті,
є першим етапом розбудови системи державного фінансо
вого контролю та створення цілісного правового поля для
виконання контрольної функції держави.
Для більш повного уявлення про заходи, які вже
здійснені на першому етапі розбудови системи державного
фінансового контролю, слід коротко охарактеризувати стан
нормативноправового регулювання внутрішнього контро
лю. Зокрема, у серпні 2000 р. був виданий Указ Президента
України "Про заходи щодо підвищення ефективності конт
рольноревізійної роботи" [21], який передбачав підготов
ку урядом законопроектів "Про фінансовий контроль в Ук
раїні" і "Про державний контроль у сфері діяльності органів
виконавчої влади та їх посадових осіб". У 2001 р. був роз
роблений "План організаційних заходів щодо удосконален
ня системи фінансового контролю в Україні". План містив
пункти в частині вироблення спільного бачення системи
фінансового контролю, розмежування функцій, проведен
ня аналізу діючої системи фінансового контролю та підго
товки документів для розроблення нової стратегії контро
лю.
У 2003 р. постановою Кабінету Міністрів України від
24.07.2003 р. № 1156 [11] була затверджена Стратегія роз
витку системи державного фінансового контролю, що
здійснюється органами виконавчої влади. На основі Стра
тегії була розроблена Концепція розвитку державного внут
рішнього фінансового контролю", затверджена розпоряд
женням уряду від 24.05.2005 р. № 158р. [15]. Міністерство
фінансів України було визначено уповноваженим з нагля
ду за станом реформування державного внутрішнього кон
тролю, а також координатором централізованого внутріш
нього контролю. Контрольноревізійна служба була визна
чена відповідальною в частині гармонізації внутрішнього
аудиту та внутрішнього контролю.
У 2008 р. з метою подальшого розвитку принципів внут
рішнього контролю, а також адаптації діяльності органів
фінансового контролю до стандартів ЄС розпорядженням
уряду від 22.10.2008 р. № 1347 було ухвалено Концепцію
розвитку державного внутрішнього фінансового контролю
на період до 2017 року [16].
Лочічним продовженням цієї роботи стало затверджен
ня в 2010 р. у складі Програми економічних реформ на
2010—2014 рр. "Заможне суспільство, конкуренто
спроможна економіка, ефективна держава" розділу "Стаб
ілізація державного бюджету" [12], де були передбачені за
ходи в частині поліпшення управління державними фінан
сами та приведення внутрішнього аудиту у відповідність зі
стандартами ЄС. Програмою реформ передбачено утворен
ня в міністерствах служби внутрішнього аудиту та прийнят
тя урядового нормативного акта про організацію їх робо
ти. У Національному плані дій на 2012 р. у розділі "Реформа
державних фінансів", в частині посилення фінансової та
фіскальної дисципліни пунктом 7 передбачено забезпечен
ня функціонування підрозділів внутрішнього фінансового
контролю в міністерствах, відомствах та інших органах ви
конавчої валади.
Таким чином, на президенсткому та урядовому рівнях
предметно розроблені концепції, програми та нормативно
правові акти, які стосуються інституційного середовища
функціонування внутрішнього фінансового контролю. Ос
кільки на даний час зовнішній фінансовий контроль пред
ставлений Законом України "Про Рахункову палату" і не
розроблені інші спеціальні акти, які комплексно регулюва
ти б цілісну систему державного фінансового контролю,
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робота має бути продовжена в частині гармонізації зовніш
нього та внутрішнього контролю, а також створення єди
ного методологічного простору для діяльності контрольних
органів всіх рівнів.
Враховуючи, що на даний час в Україні відсутнє базове
законодавство в сфері регулювання державного фінансо
вого контролю, окремі питання знайшли відображення в
Конституції України, Бюджетному, Податковому і Митно
му кодексах, Господарському кодексі, Кодексі про адміні
стративні порушення, а також у законодавчих актах, що
стосуються діяльності контрольних органів (в Законах "Про
контрольноревізійну службу в Україні", "Про Рахункову
палату"). Але навіть разом ці акти законодавства не ство
рюють цілісного правового поля для здійснення фінансо
вого контролю, який є однією із головних функцій держа
ви.
ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
На даний час найбільш гострою проблемою є форму
вання цілісної правової бази, яка повинна врегулювати по
вноваження, відповідальність, методологію та інструменти
діяльності суб'єктів зовнішнього та внутрішнього фінансо
вого контролю.
Насамперед, необхідно розробити та ухвалити на дер
жавному рівні Концепцію розбудови цілісної системи дер
жавного фінансового контролю та прийняти узгоджене
рішення, у який спосіб доцільно ввести в дію базові норми з
регулювання державного фінансового контролю: шляхом а)
прийняття окремого Закону "Про державний фінансовий
контроль"; б) доповнення Бюджетного кодексу України
окремим розділом "Система державного фінансового кон
тролю", який має включати статті, що регулюють систему
органів державного фінансового контролю, принципи, стан
дарти, типи, види державного фінансового контролю, а та
кож детально визначати компетенції органів зовнішнього
та внутрішнього контролю, порядок взаємодії органів.
Необхідно також підгодовувати зміни до вже чинних за
конів з метою забезпечення єдності правових та методоло
гічних основ внутрішнього та зовнішнього контролю. Пред
метному узгодженню та доповненню підлягають норми, які
стосуються державного фінансового контролю в Консти
туції України, Бюджетному кодексі, чинних законах, Ука
зах Президента, постановах Уряду, інших нормативнопра
вових актах.
У результаті такої роботи можна стандартизувати дер
жавний фінансовий контроль та встановити єдині норми і
правила для всіх учасників контрольного процесу. Правова
та методологічна стандартизація має стати основою для
впровадження сучасних методів управління діяльністю
органів фінансового контролю та реалізації цілісної конт
рольної політики в державі.
Для досягнення цієї мети мають бути задіяні широкі
кола практиків, науковців, експертів, представників гро
мадських та професійних організацій. Ними має бути про
ведена змістовна методологічна робота, що послужить ба
зою для подальшого розроблення актів законодавства та
інших нормативноправових та інструктивних документів.
В цьому зв'язку необхідно:
— розробити організаційну структуру національної си
стеми державного фінансового контролю; встановити ієрар
хію контрольних органів із законодавчим визначенням єди
ного органу, який є вищим у системі органів державного
фінансового контролю, законодавчо врегулювати повнова
ження вищого органу державного фінансового контролю;
— розмежувати діяльність органів державного фінан
сового контролю у відповідності із встановленим законо
давством розмежуванням функцій і повноважень органів
законодавчої та виконавчої влади та визначити детальні
компетенції контрольних органів;
— розмежувати функції і повноваження між су
б'єктами, які здійснюють: зовнішній фінансовий контроль,
внутрішній фінансовий контроль, виконують специфічні
функції внутрішнього фінансового контролю; здійснюють
відомчий контроль. При цьому має дотримуватися функці
ональна, організаційна, фінансова незалежність органів
контролю та їх посадових осіб;
— розробити основи координації діяльності органів
контролю з метою виключення дублювання та забезпечен
ня єдиної системи державного фінансового контролю на
всіх рівнях державної влади;
— визначити понятійний апарат, трактування головних
дефініцій, а також цілі, принципи та завдання єдиної систе
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ми державного фінансового контролю;
— систематизувати види державного фінансового кон
тролю в розрізі його класифікаційних ознак: типів, форм,
методів; визначити суб'єкти, об'єкти, предмет державного
фінансового контролю; сформулювати вимоги, критерії
ефективності державного фінансового контролю, а також
систему оцінкок ризиків для проведеня планових перевірок;
— розробити порядок взаємовідносин конрольних
органів з різними структурами влади та управління.
Це разом дозволить регламентувати порядок взаємодії
суб'єктів державного фінансового контролю між собою ви
ходячи з принципів координації їх діяльності вищим орга
ном державного фінансового контролю на засадах, що виз
начені Лімською декларацією керівних принципів контро
лю.
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БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Эта статья посвящена одной из необходимых частей налогового законодательства и теории налогов и
практики — природе налогового планирования и основного его механизма функционирования. Одним
из анализируемых вопросов в этой статье является е объяснение о взаимовыгодных этапов процессов
планирования. Кроме этого в статье исследованы основные части деятельности налогового планирова?
ния и ее пределы.
This article is devoted to the nature of tax planning and substantial mechanism — one of the necessary parts
of tax legislation and tax theory and practice. One of the analyzed issues in this article is complete explanation
of mutual dependable stages of planning process. Also main activity parts and limits of tax planning are
investigated in this article.
Ключевые слова: налог, налоговое законодательство, планирования, налогоплательщик, льготы.
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Необходимость налогового планирования заложена в
самом налоговом законодательстве, которое предусматри
вает те или иные налоговые режимы для разных ситуаций,
допускает различные методы для исчисления налоговой
базы и предлагает налогоплательщикам различные налого
вые льготы. Кроме этого, налоговое планирование обуслов
лено заинтересованностью государства в предоставлении
налоговых льгот в целях стимулирования сферы производ
ства, категорий налогоплательщиков, регулирования соци
альноэкономического развития [1, c. 105].
По мнению Л.Г. Ходова, сущность налогового плани
рования заключается в признании за каждым налогопла
тельщиком права на использование всех допустимых зако
нами средств, приемов и способов для максимального со
кращения своих налоговых обязательств. Налоговое пла
нирование можно определить как организацию деятельно
сти хозяйственных субъектов с целью минимизации нало
говых обязательств без нарушения буквы и духа закона. В
основе налогового планирования лежит максимально пол
ное и правильное использование всех разрешенных зако
ном льгот, а также оценка позиции налоговой администра
ции и основных направлений налоговой и инвестиционной
политики государства [2, c.192].
Возможны различные модели поведения налогоплатель
щика. Поэтому принято разграничивать понятие "налого
вое планирование" от таких понятий, как "уклонение от уп
латы налогов" и "обход налогов".
Уклонение от уплаты налогов ("tax evasion") — это не
своевременная уплата налогов, непредставление налоговых
деклараций и документов, незаконное использование нало
говых льгот и т.п. Именно элемент незаконного уменьше
ния обязательств позволяет разграничить понятия "укло
нение от налогов" и "налоговое планирование". Уклонение
от уплаты налогов — нелегальный путь уменьшения нало
говых обязательств, основанный на наказуемом сознатель
ном использовании методов сокрытия доходов и имущества
от налоговых органов, а также искажений финансовой от
четности. Обход налогов ("tax avoidance") — ситуация, в
которой лицо не является налогоплательщиком в силу раз
личных причин. В теории налогового права различают два
способа обхода налогов: законный и с применением запре
щенных законом приемов. Возможности обхода налогов
могут определяться спецификой объекта или субъекта на
логообложения; особенностями метода обложения, спосо
бами исчисления и уплаты налога; видом степени налого
обложения; использованием "налоговых убежищ".
Налоговое планирование ("tax planning") — это закон
ный способ обхода налогов с использованием предостав
ляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых
обязательств. Сущность его выражается в признании за
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каждым налогоплательщиком права применять все допус
тимые законами средства, приемы и способы ( в том числе и
пробелы в законодательстве) для максимального сокраще
ния своих налоговых обязательств [1, с. 105—106].
Существует также понятие "налоговое планирование в
организации". В экономической литературе встречаются
различные определения налогового планирования в орга
низации. Вот некоторые из них:
— использование налогоплательщиками всех допусти
мых действующим законодательством средств, способов и
приемов в целях максимального сокращения своих налого
вых обязательств;
— планирование себестоимости и расходов из прибы
ли с целью сокращения налоговых платежей и отчислений в
бюджет по действующему законодательству, извлечение
дополнительных выгод организации путем тонкого и гиб
кого применения существующего налогового планирования;
— целенаправленная деятельность организации, ориен
тированная на максимальное использование всех нюансов
существующего налогового законодательства с целью
уменьшения налоговых платежей в бюджет;
— искусство освобождать капитал от налогов [3, c. 5—
6].
Обобщая вышеуказанные определения, следует отме
тить, что основу налогового планирования составляют наи
более полное и правильное применение установленных нор
мативноправовыми актами льгот, а также знание и умелое
использование существующих в законодательстве о нало
гах и сборах возможностей (лазеек) с целью минимизации
налоговых платежей при данном объеме продаж (этот фак
тор ни в одном из приведенных определений не присутству
ет).
Содержанием налогового планирования, таким обра
зом, является организация и методика расчетов сумм пла
тежей по каждому виду налогов на очередной финансовый
год или на ряд лет (два — три года) и общего объема нало
говых платежей. Результаты расчетов отражаются в нало
говом бюджете организации, составляемом в рамках финан
сового бюджетирования на очередной год.
Налоговое планирование представляет собой неотъем
лемую составную часть управленческой деятельности. На
логовые платежи для любого физического и юридического
лица — это одна из самых больших статей расходов, поэто
му налоговое планирование наряду с сокращением издер
жек производства, транспортировки, хранения и сбыта так
же способствует повышению рентабельности бизнеса. По
этому его можно отнести к планированию расходов. Для
предприятия эти расходы близки к накладным, т.е, расхо
дам, увеличивающим издержки производителя и снижаю
щим уровень чистого дохода. Уменьшение налоговых вып
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лат, таким образом, для предприятия равноценно сниже
нию издержек или увеличению доходности [2, c. 192—193].
По видам субъектов налоговое планирование подраз
деляется на корпоративное (для предприятия) и личное (для
физических лиц). Корпоративное налоговое прогнозирова
ние и планирование — формирование хозяйствующим
субъектом в отношении налогов документов среднесрочно
го и текущего планирования: бизнесплана и бюджетов. Лич
ное налоговое планирование предусмотрено для физичес
ких лиц. Для указанных субъектов возможности законного
обхода налогов могут определяться:
— спецификой объекта обложения (например, могут не
облагаться налогами доходы от государственных лотерей);
— спецификой субъекта налога (например, малые пред
приятия имеют определенные льготы в виде налогового кре
дита);
— особенностями метода обложения (при шедулярной
системе по разным ставкам могут облагаться доходы по
облигациям, дивиденды и банковские депозиты);
— использованием "налоговых убежищ", ибо существу
ющие различия в налоговых режимах отдельных стран мо
гут уменьшить налоговое бремя и обеспечить уход от нало
гообложения вообще [1, c. 106].
В зависимости от характера и масштабов решаемых ме
неджментом задач налоговое планирование можно подраз
делить на текущее (тактическое) и перспективное (страте
гическое).
Текущее, или тактическое, налоговое планирование иг
рает важную роль в текущей деятельности, поскольку от его
эффективности зависит достижение конечного результата
налогового планирования — минимизация налоговых обя
зательств организации при данном объеме продаж.
К тактическому налоговому планированию относятся
планирование сделок, реагирование на налоговые нововве
дения и т.п.
Тактическое налоговое планирование ограничено воп
росами текущего года и призвано использовать налоговые
льготы и пробелы в законодательстве, учитывать измене
ния и дополнения в нем.
К сфере стратегического налогового планирования от
носятся, прежде всего, вопросы размещения и выбора орга
низационноправовой формы юридического лица, реорга
низации юридических лиц, выбора амортизационной поли
тики. Стратегическое налоговое планирование определяет
долговременный курс организации в области легального
снижения налоговых расходов [3, c. 7].
Возможности минимизации налоговых платежей на
перспективу обусловлены следующими факторами:
1) спецификой объекта налогообложения;
2) спецификой субъекта налогообложения;
3) методом налогообложения, предоставляющим опре
деленные возможности для минимизации налога;
4) широкими возможностями легального уменьшения
налогов, существующим благодаря так называемым нало
говым убежищам [4];
5) различиями в налоговых режимах отдельных стран,
которые могут обеспечить даже возможность ухода от на
логообложения на основе неограниченной налоговой обя
занности (резидентства);
6) международными соглашениями, а также соглаше
ниями об избежании двойного налогообложения, соглаше
ниями по частным вопросам (т.е. об особенностях налого
обложения доходов от отдельных видов деятельности), а
также соглашениями о взаимном поощрении и защите ин
вестиций, о свободной торговле, о создании таможенных
союзов, дающими широкие возможности для налогового
планирования.
По мнению Л.Г. Ходова, налоговое планирование под
разделяется на планирование в рамках одного предприятия
(корпоративное налоговое планирование) и на налоговое
планирование в рамках системы (группы) предприятий. В
зависимости от того, выходит экономическая деятельность
за пределы одной страны или ограничивается территорией
отдельно взятого государства, налоговое планирование под
разделяется на национальное и международное [2, c. 193].
Возможные пути достижения поставленных целей реа
лизуются не только за счет полного знания и использова
ния позитивных и негативных сторон законодательства, но
и за счет последовательного и грамотного применения всех
составляющих минимизации и оптимизации налогообложе
ния. К этим элементам относятся следующие.
1. Состояние бухгалтерского и налогового учета, а так
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Рис. 1. Налоговое планирование
Источник: составлено автором.

же взаимодействие между ними должно строго соответ
ствовать нормативноправовым актам; необходимо верное
толкование законодательства о налогах и сборах и реаги
рование на постоянные изменения в нем.
2. Учетная политика — выбранная предприятием со
вокупность способов ведения бухгалтерского и налогового
учета; документ, который утверждается налогоплательщи
ком, поскольку законодательство в ряде случаев предостав
ляет ему возможность выбрать те или иные методы группи
ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, спо
собы погашения стоимости активов, методы определения
выручки и др.
3. Налоговые льготы и организация сделок. Далеко не
все хозяйствующие субъекты правильно и в полном объеме
применяют льготы, устанавливаемые законодательством по
большинству налогов. Кроме того, необходим анализ воз
можных форм сделок (договоров) с учетом их налоговых
последствий.
4. Налоговый контроль. Составление налогового бюд
жета является основой для осуществления контрольных
действий со стороны руководителя предприятия и финан
сового менеджера. Снижению ошибок способствует приме
нение принципов и процедур технологии внутреннего кон
троля налоговых расчетов. Кроме того, организация конт
роля предусматривает в первую очередь недопущение про
срочки уплаты налогов.
5. Налоговый контроль необходим для проверки пра
вильности исчисления и соблюдения сроков уплаты всех
налоговых платежей, а также представления отчетности.
6. Стратегия оптимального управления и план реали
зации этой стратегии. Наиболее эффективным способом
увеличения прибыли является построение такой системы
управления и принятия решений, чтобы оптимальной (в том
числе по налогам) оказалась вся структура бизнеса.
7. Льготные режимы налогообложения. Имеются в виду
способы снижения налоговых выплат за счет создания оф
фшорных компаний за рубежом и ведения деятельности
через них на территории страны.
8. Имитационные финансовые модели. Они позволяют
менеджеру управлять значениями одной или нескольких
переменных, рассчитывать совокупную налоговую нагруз
ку.
9. Отчетноаналитическая деятельность налогового ме
неджмента. Любая компания должна располагать инфор
мацией за несколько лет о том, какие приемы и способы
налоговой оптимизации дали положительные результаты,
по каким причинам они не достигнуты, какие факторы по
влияли на конечный финансовый результат и т.п [3, c. 6].
А.С. Дадашев и Л.С. Кирина в налоговое планирование
включают следующие элементы:
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— налоговое поле — это перечень (совокупность) на
логов, платежей, по которым организация должна перечис
лить в бюджетную систему их прогнозные величины и сро
ки выплат;
— налоговый календарь, который предназначен для
прогнозирования и контроля правильности исчисления и
соблюдения сроков уплаты налогов, а также своевремен
ного представления отчетности;
— стратегия оптимизации налоговых обязательств,
включая мониторинг налоговых льгот и механизм их исполь
зования;
— налаженный бухгалтерский учет и отчетность, нало
говый учет, позволяющие получать оперативную и объек
тивную информацию о хозяйственной деятельности для
оптимального налогового планирования [1, c. 106—108].
Процесс налогового планирования состоит из несколь
ких взаимосвязанных между собой этапов, которые не сле
дует рассматривать как четкую и однозначную последова
тельность действий, обязательно гарантирующих снижение
налоговых обязательств. Это связано с тем, что в налого
вом планировании сочетаются элементы науки и искусства
финансового аналитика. До регистрации и начала функци
онирования необходим ответ на общие вопросы стратеги
ческого характера.
Первый этап — появление идеи об организации бизне
са, формулирование цели и задач, а также решение вопроса
о возможном использовании налоговых льгот, предостав
ляемых законодателем.
Второй этап — выбор наиболее выгодного с налоговой
точки зрения места расположения производств и конторс
ких помещений предприятия, а также его филиалов, дочер
них компаний и руководящих органов.
Третий этап — выбор организационноправовой фор
мы юридического лица и определении ее соотношения с воз
никающим при этом налоговым режимам.
Следующие этапы относятся к текущему налоговому
планированию, которое должно органически входить во всю
систему управления хозяйствующего субъекта.
Четвертый этап предусматривает формирование так
называемого налогового поля предприятия с целью анали
за налоговых льгот. На основе проведенного анализа нало
говых льгот формируется план их использования по выб
ранным налогам.
Пятый этап — разработка ( с учетом уже сформиро
ванного налогового поля) системы договорных отношений
предприятия. Для этого с учетом налоговых последствий
осуществляется планирование возможных форм сделок:
аренда, подряд, купля — продажа, оказание платных услуг
и т.п. В итоге образуется договорное поле хозяйствующего
субъекта.
Шестой этап начинается с составления журнала типо
вых хозяйственных операций, который служит основой ве
дения финансового и налогового учета. Затем выполняется
анализ различных налоговых ситуаций, сопоставление по
лученных финансовых показателей с возможными потеря
ми, обусловленными штрафными и иными санкциями.
Седьмой этап непосредственно связан с организацией
надежного налогового учета и контроля за правильностью
исчисления и уплаты налогов. Основным способом умень
шения риска ошибок может быть использование техноло
гии внутреннего контроля в налоговом учете.
В ряде стран сложились специальные методы для пре
дотвращения уклонения от уплаты налогов, позволяющих
также ограничить сферу применения налогового планиро
вания. В США, Великобритании, странах ЕС существует
весьма жесткое "антитрансфертное", "антиоффшорное" и
"антидемпинговое" законодательство. Поэтому поиск воз
можностей для сокращения налоговых потерь осуществля
ется лишь в рамках действующей системы ограничений.
К пределам налогового планирования принято относить
следующие:
— заполнение пробелов в законодательстве;
— законодательные ограничения;
— меры административного воздействия;
— специальные судебные доктрины [5, c. 32—33].
К основным видам деятельности по налоговому плани
рованию относятся:
— сбор и систематизация информации по проблемам
налогообложения (мониторинг налогового законодатель
ства);
— текущее налоговое планирование и текущий контроль
за выполнением налоговых обязательств;
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— экспертиза экономических проектов, планов и управ
ленческих решений с точки зрения налогового законода
тельства;
— разработка и осуществление мероприятий по опти
мизации налоговых обязательств в соответствии с измене
ниями национального законодательства или норм между
народного налогового права.
Эффективная система налогового планирования для
предприятия не может ограничиваться только кругом на
логовых обязательств этого конкретного предприятия.
Любой экономический агент в современных условиях пред
ставляет собой отдельное звено в длинной цепи экономи
ческих отношений. У каждого предприятия всегда есть как
продавцы, поставщики, подрядчики, так и покупатели, за
казчики, клиенты. Учет налоговых обязательств и проблем
контрагентов является обязательным условием выработки
конкурентоспособных предложений. Налоговое планиро
вание любого лица должно осуществляться с учетом пре
доставления максимально благоприятных условий для де
ловых партнеров.
Для проработки отдельных вопросов последующего и
текущего финансового контроля за налоговыми обязатель
ствами, планирования и налоговой экспертизы новых ком
мерческих и инвестиционных проектов могут привлекаться
внешние специалисты. Такая практика получила широкое
распространение во всех странах с развитой рыночной эко
номикой. Такие услуги предоставляют частные налоговые
эксперты, налоговые адвокаты, специализированные нало
говые и юридические фирмы, отделы по налоговому плани
рованию аудиторских фирм, ассоциации и объединения на
логоплательщиков, налоговых консультантов, аудиторов.
К наиболее эффективным формам организации дея
тельности налогового планирования относится создание
собственных высококвалифицированных и хорошо осна
щенных специализированных налоговых подразделений.
Такими подразделениями располагают все ведущие про
мышленные, торговые, банковские, страховые, инвестици
онные предприятия в развитых странах.
Как правило, собственное подразделение по налогово
му планированию создают средние и даже небольшие пред
приятия, деятельность которых осуществляется в между
народном масштабе. Специализированные налоговые отде
лы предприятий могут состоять из нескольких специалис
тов или насчитывать десятки и даже сотни человек. Коли
чество специалистов часто определяется не столько объе
мами проводимых операций, сколько сложностью, специ
фикой и охватом различных сфер экономической деятель
ности. Создание собственных налоговых подразделений
обычно не исключает привлечение независимых специали
стов и обращение в консультационные, юридические и ауди
торские фирмы. Наоборот, чем выше уровень понимания
норм налогового законодательства и больше глубина нало
говой проработки новых проектов, тем больше возникает
вопросов и возрастает необходимость привлечения высо
коклассных специалистов в отдельных узких областях [2,
c. 193—194].
В заключении следует отметить, что налогоплательщик
имеет право лишь на действия, которые не запрещены за
конодательством. Отсюда вытекает основной вывод нало
гового планирования — налогоплательщик имеет право
только на законные методы уменьшения налоговых обяза
тельств. В противном случае, вместо налоговой экономии
возможны огромные финансовые потери налогоплательщи
ка, банкротство или лишение свободы.
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ
Розвиток венчурного інвестування як за кордоном, так і в Україні має свої переваги та недоліки. Ог?
ляд основних недоліків розвитку венчурного інвестування в Україні та можливі шляхи вирішення даних
питань як на законодавчому, так і на управлінському рівні запропоновано автором статті.
The development of venture capital investment both abroad and in Ukraine has its own advantages and
disadvantages. The main drawbacks of venture capital investments in Ukraine, as well as possible solutions to
these issues at the legislative level and at management, proposed by the author of the article.

Одним із можливих шляхів розвитку інвестиційних
фондів України є розвиток венчурного інвестування.
Венчурне фінансування (або інвестування ризикового
капіталу) залишається одним із найважливіших джерел
капіталу для компаній, швидкий ріст та розвиток яких
постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій.
Розвиток венчурного бізнесу призводить до спрямуван
ня інвестицій у високоризиковану інноваційну сферу.

Венчурна індустрія зародилася у США за активної
державної підтримки у 50х роках минулого сторіччя.
1958 року Конгрес ухвалив рішення про початок реалі
зації програми SBIC (Small Business Investment
Company). В рамках цієї програми уряд США надавав
доступ до державного фінансування молодим зроста
ючим компаніям, за умови одночасного залучення
коштів з боку приватних інвесторів у співвідношенні 2:1
або 3:1 (тобто дві або три частини капіталу повинні бути
з приватних джерел). Діяльність SBIC регулювалася
Адміністрацією по малому бізнесу (SBA). Ті приватні
компанії, які погоджувалися брати участь у програмі
SBIC, в обмін одержували урядові субсидії, випускаю
чи гарантовані SBA облігації. У процесі розвитку про
грами SBIC паралельно стали з'являтися незалежні при
ватні венчурні фонди і компанії, які з часом сформува
ли венчурну індустрію [3].
Зародження перших венчурних компаній у США.
Яскравим прикладом для венчурних капіталістів є
компанія Cisco Systems, один з світових лідерів вироб
ництва мережевих маршрутизаторів і телекомунікацій
ного устаткування. У 1987 році Дон Валентин (Don
Valentine) з Sequoia Capital придбав за $2,5 мільйона
пакет акцій Cisco. Через рік вартість його пакету скла
ла $3 мільярди [3].
Подальше становлення венчурного капіталу співпа
ло за часом з бурхливим розвитком комп'ютерних тех
нологій і зростанням добробуту середнього класу аме
риканців. Такі відомі компанії, як DEC, Apple Computers,
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Compaq, Sun Microsystems, Microsoft, Lotus, Intel, зумі
ли стати сучасними гігантами комп'ютерного бізнесу ба
гато в чому завдяки венчурному капіталу.
Більше того, бурхливе зростання нових галузей, та
ких як персональні комп'ютери і біотехнологія, вияви
лося можливим в основному за участю венчурних інве
стицій.
Артур Рок, Дрепери, Франклін (Пітч) Джонсон, Том
Перкинс — основоположники венчурного капіталу і
його легенда. Зусиллями цих людей і їх послідовників
за останні 30 років у Сполучених Штатах були створені
сотні тисяч нових робочих місць і мільярди доларів до
даткових доходів.
Том Перкинс стверджував: "Гроші, які ми робили,
насправді були побічним продуктом ... нами рухало ба
жання створювати успішні компанії, що знаходяться на
вістрі удару, розвивають дивовижні нові технології,
яким належало перевернути світ"" (The Red Herring,
Issue 9).
Виникнення венчурних фондів у Європі. До появи
венчурного капіталу у Європі трохи більше 15 років
тому, приватні підприємці просто не мали вільного дос
тупу до джерел фінансування акціонерного капіталу. З
середини 1980х європейські вкладники стали більше
цікавитися можливостями інвестицій в акції, вкладаю
чи менше коштів у традиційні для них активи з фіксова
ним доходом (The International, June 1996, Issue №100).
Піонером венчурної індустрії у Європі була і зали
шається Великобританія — старий і потужний світовий
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фінансовий центр. У 1979 році за
Переваги інвестування в інститути спільного інвестування у порівнянні з
банківськими депозитами
гальний обсяг венчурних інвес
тицій у цій країні складав всього 20
Інститут спільного інвестування
Самостійне
мільйонів англійських фунтів, а Характеристика
Банк
управління
Відкритий Інтервальний
Закритий
вже через 8 років, в 1987 році ця
мінімальний
середній
середній
високий
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гати створення професі йних
організацій. Вони стали виникати
як некомерційні об'єднання. Спочатку створювалися та середні підприємства. З цього випливає і головне при
національні асоціації, з яких найстарішою є Британсь значення венчурного інвестування — надання обігових
ка асоціація венчурного капіталу (BVCA), заснована у коштів для невеликих рентабельних фірм. Дослідження
1973 році. Європейська асоціація венчурного капіталу, показують, що компанії з венчурною підтримкою більш
заснована 1983 року всього 43 членами, уже налічує підготовлені до засвоєння інновацій, швидше розвива
320. Відмінності у цілях і завданнях, які ставлять пе ються і створюють більше робочих місць, ніж великі
ред собою національні асоціації, зумовлені різним компанії.
рівнем економічного розвитку країн і регіонів світу, а
На практиці ж найбільше зустрічається комбінова
також пріоритетами національних економічних пол на форма венчурного інвестування, при якій частина
ітик. Проте сама потреба формальної структуризації коштів вноситься в акціонерний капітал, а інша — на
венчурного руху — свідоцтво його зрілості і зростаю дається у формі інвестиційного кредиту.
чого.
Розподіл спільних ризиків між венчурним інвесто
Венчурні фонди у Росії почали створюватись 1994 ром і підприємцем, довгий період співіснування і відкри
року за ініціативою Європейського Банку Реконструкції те декларування обома сторонами своїх цілей на само
і Розвитку (ЄБРР). Регіональні Венчурні Фонди (РВФ), му початковому етапі спільної роботи — складові ймо
кількість яких складає 10, були створені у 10 різних ре вірного, але не автоматичного успіху. Однак саме та
гіонах Росії. Одночасно з ЄБРР інша крупна фінансова кий підхід являє собою головну відмінність венчурного
структура — Міжнародна Фінансова Корпорація — інвестування від банківського кредитування або стра
(International Finance Corporation) також зважилася на тегічного партнерства.
участь у створюваних венчурних структурах спільно з
Основні досягнення венчурного "руху".
деякими відомими у світі корпоративними і приватними
Відмінності у цілях і завданнях, які ставлять перед
інвесторами. У 1997 році 12 діючих на території Росії собою національні асоціації, обумовлені різним рівнем
венчурних фондів утворили Російську Асоціацію Вен економічного розвитку країн і регіонів світу, а також
чурного Інвестування (РАВІ) зі штабквартирою у пріоритетами національних економічних політик. Од
Москві і відділенням у СанктПетербурзі. За даними нак, сама потреба формального структурування венчур
"Financial Times", на вересень 1997 року в Росії діяли 26 ного руху — свідоцтво його зрілості і зростаючого впли
спеціалізованих фонди, що інвестують в російські кор ву.
поративні активи з сумарною капіталізацією 1,6 млрд
З 2001 року, з часу затвердження Закону України
дол. Крім цього, ще 16 східноєвропейських фондів інве "Про інститути спільного інвестування (пайові та кор
стували до Росії частину своїх портфелів
поративні інвестиційні фонди)" [1], фондовий ринок Ук
Венчурні фонди в Україні. Діяльність фондів венчур раїни отримав нових гравців — інститути спільного інве
ного інвестування є порівняно новою для українського стування (ІСІ), діяльність яких пов'язана з об'єднанням
інвестиційного бізнесу і стала можливою після прийнят (залученням) грошових коштів інвесторів з метою от
тя Закону України "Про інститути спільного інвестуван римання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших
ня (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"[1]. Саме емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Найбільш привабливими інституціональними інвес
ж венчурне інвестування є різновидом прямих інвес
тицій, а венчурні фондів, що є джерелом для венчурно торами для фізичних осіб, які не схильні до значного
го капіталу, у класичному розумінні фінансуються з ризику, є відкриті інститути спільного інвестування,
пенсійних і страхових фондів. По суті, це залучення ка оскільки участь в даному фонді дозволяє в будьякий
піталу на кілька років (зазвичай 4—6 років) в компанії, момент вийти з фонду, обмінявши цінні папери даного
що мають шанси швидкого росту. Конкретніше — у малі фонду на грошові кошти.
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Одним із можливих шляхів розвитку інвестиційних
фондів України є розвиток венчурного інвестування.
Венчурне фінансування (або інвестування ризикового
капіталу) залишається одним із найважливіших джерел
капіталу для компаній, швидкий ріст та розвиток яких
постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як
правило, це — підприємства малого та середнього бізне
су). Саме венчурні фонди вкладають свої інвестиції в
розвиток інноваційних проектів, проектів іпотечного
розвитку [2].
Варто зауважити на комплексному характері впли
ву венчурного інвестування. Зокрема, найбільш значу
щим непрямим результатом діяльності венчурного ка
піталу з підтримки нових високотехнологічних компаній
є пробудження гігантів індустрії до переорієнтації інве
стиційної і активізації інноваційної діяльності.
Сьогодні в Україні повноцінна індустрія венчурно
го капіталу знаходиться на початковій стадії становлен
ня. Значну роль у венчурному фінансуванні потенційно
можуть відігравати великі банки, проте, як уже зазна
чалося раніше, на сучасному етапі своєї діяльності вони
занепокоєні не стільки добором та фінансуванням ри
зикованих інноваційних проектів, скільки отриманням
гарантії повернення кредитів.
Тому однією із основних проблем розвитку вітчиз
няного венчурного фінансування залишається той факт,
що, на відміну від провідних країн світу, де розвиток
венчурного бізнесу призводить до спрямування інвес
тицій у високоризиковану інноваційну сферу, в Україні
спостерігається цілком протилежна тенденція: існуючі
венчурні фонди надають однозначну перевагу низько
та середньоризикованим короткотривалим операціям з
фінансовими активами та нерухомістю і практично не
зорієнтовані на "хайтек" технології. Аналізуючи дек
ларації управління активами венчурних фондів, можна
виділити основні сфери українського венчурного інве
стування: будівництво, торгівля, готельний і туристич
ний бізнес, переробка сільськогосподарської продукції,
страхування, інформатизація тощо. Венчурним даний
вид вітчизняного бізнесу як такий є тільки формально,
насправді ж відсутні головні характеристики венчурно
го інвестування — інноваційна компонента, ризико
ваність та класична орієнтація на інноваційні проекти,
співпраця з технопарками, бізнесінкубаторами та ВУ
Зами тощо.
На законодавчому рівні функціонування венчурних
фондів в Україні передбачено Законом України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпора
тивні інвестиційні фонди)"[1]. Проте в ньому йдеться
лише про інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність,
пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів
інвесторів для отримання прибутку від вкладення їх у
цінні папери інших емітентів, корпоративні права та не
рухомість, тобто інвестиції у вже існуючий бізнес або
нерухомість.
Не вирішує належним чином питання венчурного
фінансування і Закон України "Про інноваційну діяль
ність". Зокрема, процедура фінансової підтримки інно
ваційних проектів Державною інноваційною фінансово
кредитною установою передбачена ним тільки через
надання кредитів чи передавання майна у лізинг. Така
процедура здійснюється за умови наявності гарантій
повернення коштів у вигляді застави майна, договору
страхування, банківської гарантії, договору поруки
тощо.
Успішне функціонування інноваційного бізнесу
можливе лише за умов провадження сприятливої інно
ваційної та інвестиційної політики держави. В Україні
перші кроки з реалізації принципів венчурного бізнесу
були започатковані не для фінансування ініціативних
підприємницьких проектів, але з метою подолання кри
зових явищ та підвищення ефективності роботи прива
тизованих підприємств, що, втім, також може вважати
ся одним із напрямків венчурного бізнесу.
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Створення повноцінної системи венчурного інвес
тування інноваційних процесів в Україні сприятиме ви
рішенню таких завдань:
— залученню до науковотехнічної сфери приват
ного капіталу, обсяг якого здатний перевищувати дер
жавні інвестиції у сотні разів;
— формуванню ефективної системи залучення до
господарського обігу інтелектуальної власності та
інших результатів інтелектуальної діяльності;
— здійсненнюя модернізації вітчизняної промисло
вості шляхом створення нових виробництв, які базують
ся на високих технологіях;
— забезпеченню передумов для раціонального ви
користання основних фондів підприємств, що втратили
конкурентоздатність;
— мобілізації коштів населення для розвитку нау
ковотехнічної сфери;
— залученню цільових іноземних інвестицій до роз
витку вітчизняної технологічної сфери.
Венчурні фонди є генераторами нових ідей, на ос
нові яких здійснюються великі науковотехнічні прори
ви. Формування національної інноваційної системи ви
магає створення інноваційної інфраструктури, фінан
совий компонент якої (венчурне фінансування) є для
інвестиційного забезпечення інновацій найбільш при
датним.
Згідно з даними Української асоціації інвестиційно
го бізнесу, станом на 1 жовтня 2010 року в Україні дія
ло 968 інститутів спільного інвестування, із них 730 (75,4
%) — венчурні фонди. Загальний обсяг активів венчур
них фондів в Україні складає 58,7 млрд гривень. [3].
Розвиток венчурної індустрії України стримують
наступні негативні чинники.
1. Слабка законодавча база. Термін "венчурний
бізнес" вже протягом багатьох років зустрічається в
окремих законодавчих актах України, проте ще й досі
не надано визначення суті, функцій та принципів діяль
ності справжніх венчурних фондів і венчурних фірм.
2. Брак джерел венчурного фінансування та накла
дання обмежень на залучення коштів від окремих учас
ників (зокрема, фізичних осіб).
3. Погіршення ситуації у секторі генерації наукових
знань.
4. Брак у сфері венчурного інвестування "якісних"
проектів, яким притаманні потужна маркетингова стра
тегія та істотна потенційна місткість ринку.
5. Відсутність у сфері венчурного менеджменту дос
відчених фахівців, що володіють технологіями виявлен
ня та селективного добору перспективних інноваційних
проектів, а також оцінки їх майбутньої ефективності з
достатньо високим ступенем вірогідності.
Незважаючи на вищеперелічені проблеми та недо
ліки, увага до "венчурного" бізнесу в Україні поступово
зростає. Це можна пояснити тим, що в умовах інтенсив
ного науковотехнічного прогресу відмова від здійснен
ня ризикових, але перспективних підприємницьких про
ектів на практиці несе для економіки та суспільства в
цілому загрозу значно більших фінансових втрат, по
в'язаних з можливою втратою конкурентоспромож
ності національних виробників на внутрішньому та
зовнішніх ринках.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

У статті розглянуто інструменти соціально?економічної політики, визначені основні результати зас?
тосування інструментів оцінки стійкості розвитку регіональної системи, розроблено нові інструменти
оцінки стійкості.
The article reviews the tools of social and economic policy, the basic results of assessment tools for regional
stability system, developed new assessment tools resistance.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Регіональне управління економікою — один з ос
новних напрямів в економічних дослідженнях з регі
ональної проблематики України. Без дослідження
традиційних і нових механізмів регіональних економік
неможливо забезпечити ефективне територіальне уп
равління економічним розвитком. До теперішнього
часу проблема оцінки ефективності системи стратег
ічного управління соціальноекономічним розвитком
регіонів є актуальною. Економіка будьякого регіо
ну, як і інші економіки, будь то економіка підприєм
ства, галузі, держави чи групи держав, піддається
різним дослідженням. Методи цих досліджень зале
жать від кінцевих цілей, які ставлять перед собою за
цікавлені в них сторони. У зв'язку з цим вибираються
відповідні методики, інструменти і показники, які до
поможуть досягти цілей дослідження, виявити, про
аналізувати і вивчити фактори і явища, які сприяють
протіканню тих чи інших економічних процесів об
'єкта дослідження.

витку економіки досліджувались в працях: А.М. Бабич,
А.М. Волковим, С.В. Зенченко, Г.Б. Іванової, О.С. Ки
рилової, В.В. Ковальовим, Л.М. Павлової.
ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті — розробка та обгрунтування застосу
вання інноваційних інструментів оцінки стабільності
розвитку регіональних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Крім оцінки, стратегія соціальноекономічної по
літики потребує адекватних інструментів, що забезпе
чують її реалізацію. Дамо оцінку можливостей різних
видів таких інструментів.
У науковій літературі виділяють такі види інстру
ментів соціальноекономічної політики:
— моніторинг;
— аналіз та оцінка отриманих результатів;
— контроль та ін.
Відзначимо своєрідний алгоритм застосування заз
начених інструментів, на основі якого вибудовується
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
"інструментальний ланцюг" соціальноекономічної по
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
літики.
Питання збалансованості соціальноекономічного
Інструменти моніторингу націлені на своєчасне
розвитку регіону та проблеми формування та оцінки отримання адекватної інформації про стан того об'єк
регіонального фінансового потенціалу стійкого роз та, на функціонування і розвиток якого орієнтована
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дана політика. Інструменти аналізу та оцінки отри
маних результатів націлені на ефективну обробку
всієї отриманої за допомогою інструментів моніто
рингу інформації, а також на отримання тих оцінок
стану об'єкта, які можуть бути в подальшому покла
дені в основу рішень щодо формування або корекції
стратегій та інструментів регіональної соціальноеко
номічної політики [2].
Інструменти оперативного характеру дозволя
ють практично реалізувати регіональну соціально
економічну політику, наприклад, здійснити обрану
стратегію, отримати заявлену в рамках даної політи
ки конкурентну перевагу. Інструменти контролю
націлені на ефективний контроль виконання прий
нятих в рамках соціальноекономічної політики
рішень, а також на корекцію прорахунків і помилок
політики.
Відзначимо також різноманіття досліджень, при
свячених інструментам антикризового управління
або стратегічного управління тими чи іншими комер
ційними структурами (корпорацією, холдингом, ма
лим підприємством, індивідуальним бізнесом і т.д.) і
відносний дефіцит робіт, присвячених інструмен
тальному забезпеченню соціальноекономічної пол
ітики розвитку просторових систем (регіонів, мак
рорегіонів, субрегіонів, місцевого господарства
тощо) [9].
Виділимо також специфічний тактичний харак
тер інструментів регіональної соціальноекономіч
ної політики. З одного боку, тактика виконує служ
бову функцію по відношенню до обраної стратегії
даної політики — супроводжує встановлену страте
гію, конкретизує її, реалізує в тому чи іншому об
сязі. З іншого боку, тактика виходить за межі про
стої сервісної функції. Оцінюючи застосування так
тичних інструментів, необхідно адекватно представ
ляти їхні можливості та обмеження, оскільки такти
ка здатна істотно змінити результати реалізації стра
тегії соціальноекономічної політики, але вона не
може докорінно змінити її або трансформувати в
іншу якість [6].
Стосовно соціальноекономічної політики роз
витку регіональної системи, то буде справедливе твер
дження про те, що стратегія детермінує простір зас
тосування тактичних інструментів. Наведемо харак
терну оцінку такої детермінації, дану В. Ойкеном.
Провал антитрестовської економічної політики в
США багато в чому пояснюється відсутністю необхі
дного простору: концентрація реальної економічної
влади в руках трестів стала непереборною перешко
дою для застосування тактичних інструментів. Вис
новок зрозумілий: необхідно боротися не з так зва
ними зловживаннями економічної влади, а з концен
трацією економічної влади, що породжує зловживан
ня. Без зміни вектора соціальноекономічної політи
ки ніякі тактичні інструменти таке завдання виріши
ти не можуть. Що розуміється під простором? Ви
дається, що мова йде про необхідні інституційні па
раметри зовнішнього середовища формування соц
іальноекономічної політики (правових норм, режи
мах, процедурах, традицій тощо), а також про ефек
тивні контракти між учасниками даної політики, за
допомогою яких можливо реалізувати її стратегії та
інструменти [5].
Необхідно відзначити також принцип відповід
ності тактичних інструментів встановленій стратегії
регіональної соціальноекономічної політики. Не
можна розраховувати на успіх стратегії даної пол
ітики, розробленої спеціально для кризових умов,
якщо її намагаються забезпечувати за допомогою
стандартного комплексу інструментів, що застосо
вується в умовах економічного підйому, оскільки
будьяка спроба використовувати зовсім чужі, меха
нічно запозичені ззовні тактичні інструменти підри
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ває або повністю блокує творчий потенціал політи
ки. Перспективні цілі стратегії диверсифікації, на
приклад, не можуть бути досягнуті за допомогою
інструментів, характерних для стратегії інтеграції.
Спосіб взаємозв'язку між перспективними цілями та
інструментами їх досягнення характеризують зміст
стратегії [3].
Недостатня розробленість проблеми забезпечення
сталого розвитку регіональної системи, а також
відсутність відповідної бази даних зумовлюють зна
чимість розробки інструментів оцінки сталого характе
ру розвитку регіональної системи. Інструменти оцінки
стійкості розвитку регіональної системи дозволяють
досягти наступних результатів.
1. Кваліфікувати стан еволюційного процесу даної
системи на основі накопичення, порівняльного аналі
зу отриманих оцінок і визначення параметрів еволюц
ійного процесу. При цьому до градацій заходів
стійкості можна віднести наступні стани регіональної
системи:
— нестійкий розвиток, при якому система не володіє
механізмами стабілізаційного характеру і здатна втра
тити свої позиції навіть тоді, коли аналогічні системи
продовжують поступальний розвиток;
— частково сталий розвиток, при якому система
не повною мірою здатна забезпечити стабільність ос
новних параметрів свого еволюційного процесу;
— цілком сталий розвиток, за якого система повною
мірою здатна забезпечити стабільність основних пара
метрів свого еволюційного процесу.
Тільки після виходу з глобальної фінансової кризи
можна буде впевнено кваліфікувати відповідність будь
яких регіональних систем вимогам даного типу розвит
ку [1].
2. Визначити необхідну корекцію стратегій та ін
струментів регіональної соціальноекономічної політи
ки, виділивши ті найбільш "проблемні" зони еволюцій
ного процесу, які потребують першочергового втручан
ня.
При цьому пріоритет слід віддати тим інструмен
там оцінки, які орієнтовані на найбільш суттєві, пріо
ритетні для даного регіону аспекти забезпечення ста
лого розвитку. Зазначимо, що вказані аспекти індиві
дуалізовані, а тому їх неможливо визначити "загаль
ним списком" для всіх регіональних систем сучасної
України [8].
Узагальнення отриманих результатів дозволяє
віднести до таких проблемних аспектів взаємодію між
фінансовим сектором і реальним сектором системи ре
гіону. А. Пігу ще в першій половині XX століття зумів
визначити роль фінансових відносин у розвитку сучас
ного світу, запропонувавши наступну модель еволю
ційного процесу:
— всі учасники національної господарської систе
ми своїми вкладеннями забезпечують сукупний фінан
совий результат (національний дивіденд);
— реальні і потенційні інвестори виступають як різні
економічні суб'єкти;
— капітал слід розглядати як основний фактор, що
формує зростання, або фактор, що визначає характер
еволюції системи;
— зазначені характеристики постійно зважуються
на "терезах ринку", встановлюють, врештірешт, міру
участі кожного економічного суб'єкта в загальному
фінансовому результаті [7].
Ідеї, сформульовані А. Пігу, знайшли підтверджен
ня в кінці XX століття, коли над традиційним госпо
дарським базисом склалася потужна, яка фактично
контролює його рух фінансова надбудова. Сформував
ся глобальний фінансовий ринок, що відображає ра
дикальні зміни, які відбулися в другій половині XX сто
ліття в економіці промислово розвинених країн. На
місці окремих ізольованих національних фінансових
ринків виник єдиний світовий фінансовий ринок. Пізній
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капіталізм характеризується наступними незвичайни
ми для попередніх етапів розвитку даного ладу риса
ми:
— потоком фінансових інновацій;
— стрімким збільшенням частки фінансових посе
редників, що не володіють класичним статусом кредит
ної організації (пенсійних і взаємних фондів, страхових
компаній тощо);
— зростанням впливу зазначених фінансових посе
редників на нефінансові корпорації через захоплення і
контроль власності і управління.
Узагальнюючи сформульовані Е. Манделою риси
"пізнього" капіталізму, можна зробити висновок про те,
що відбулася лібералізація:
— поперше, лібералізація самих фінансових
організацій, вже не пов'язаних у своїй діяльності та
кими жорсткими нормативами, які були характерні для
банків;
— подруге, лібералізація процесу фінансових за
позичень, яка істотно полегшила доступ до кредитних
ресурсів для тих суб'єктів, які раніше не могли розра
ховувати на їх отримання;
— потретє, лібералізація емісії фінансових ресурсів
— якщо емісія грошей перебувала і перебуває під конт
ролем державних центральних банків, то емісія маси
похідних фінансових інструментів у сучасному світі
практично ніким не контролюється і віддана "на відкуп"
приватним інтересам емітентів.
Розширилося коло інструментів розвитку — до зви
чайного набору основних фінансових інструментів,
представлених іноземною валютою, державними обліга
ціями, акціями та облігаціями корпорацій, додався ком
плекс нових похідних інструментів, таких як депози
тарні розписки, ф'ючерси, опціони, варранти, індекси,
свопи. Різко зросли масштаби кредитних запозичень і
спекулятивних фінансових операцій [6].
Але глобальний фінансовий ринок не тільки не ска
сував кордонів між окремими національними і регіо
нальними економічними системами, але і зробив такі
кордону досить наочними. Загальні проблеми знаходять
в регіонах особливі форми свого прояву. Виділимо одну
з таких проблем стосовно стійкості розвитку економіч
ної системи ІваноФранківської області.
Зокрема, глобальна фінансова криза загострила в
регіональній системі проблему пропорційності між дво
ма параметрами еволюційного процесу:
— зростанням ВРП;
— зростанням боргових зобов'язань, що виникають
у відносинах кредитних організацій з фізичним особа
ми та корпоративними клієнтами.
Глобальна фінансова криза була багато в чому зу
мовлена тією обставиною, що в економічній системі
США на кожен створений долар
ВВП в 2008 році довелося більше 8 доларів запози
чень. Очевидно, що неконтрольоване зростання зазна
чених зобов'язань веде до формування ризиків і загроз
порушення фінансової стійкості, дестабілізації інвести
ційного процесу, а отже, негативно відбивається на
відтворювальних процесах у реальному секторі регіо
нальної системи і на величині ВРП. Те, що раніше зда
валося фактором росту, в умовах еволюції проявляє
себе як фактор гальмування або введення в кризову си
туацію [4].
Отже, доцільно використовувати наступні інстру
менти оцінки стійкості розвитку регіональної системи
ІваноФранківської області:
— коефіцієнт боргового обтяження ВРП поточно
го періоду, що розраховується як відношення загаль
ної вартості зобов'язань за кредитними договорами з
фізичними особами та організаціями, що підлягають по
гашенню в звітному періоді (фінансовий рік), до вартості
створеного в даному періоді ВРП. Економічний сенс
пропонованого оціночного показника полягає у визна
ченні ступеня існування регіональної системи "в борг"
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у режимі реального часу. Зазначимо, що відповідні за
ходи при переході від цілком сталого розвитку, до не
стійкого розвитку можуть бути отримані на основі на
копичення та аналізу масиву отриманих оцінок.
Тим не менш, ясно, що гранична величина такого
коефіцієнта боргового обтяження ВРП поточного пе
ріоду не може доходити до тих показників, які були ви
явлені в процесі вступу США в сучасну глобальну фінан
сову кризу (8 до 1);
— коефіцієнт боргового обтяження ВРП май
бутніх періодів, що розраховується як відношення
загальної вартості зобов'язань за кредитними дого
ворами з фізичними особами та організаціями, що
підлягають погашенню в майбутньому періоді (на
ступний фінансовий рік або більш тривалий період, як,
наприклад, фінансове триріччя, часто використо
вується при бюджетному плануванні та проектуванні
фінансовоінвестиційної діяльності сучасних корпо
рацій), до вартості очікуваного в даному періоді (про
гнозованого) ВРП.
Економічний сенс пропонованого оціночного показ
ника полягає у визначенні ступеня існування регіональ
ної системи "в борг" в режимі перспективного розвит
ку. Образно кажучи, не можна допускати перекладан
ня тягаря боргових зобов'язань на наступні генерації
суб'єктів господарського процесу в національній або
регіональній економічній системі, оскільки таке пере
кладення загрожує розкраданням ресурсної бази май
бутнього розвитку.
ВИСНОВОК
Запропоновані інструменти оцінки потребують си
стематичного застосування протягом такого періоду
часу, який дозволяє накопичити інформаційну базу,
достатню для достовірної економічної оцінки сталого
розвитку регіону. Видається, що мова йде про період,
що виходить за рамки десяти років.
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ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ДОВІРИ ПІД ЧАС
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ
Визначено шляхи відновлення ресурсу довіри під час реформування державної політики в Україні.
Доведено, що реформування вимагає узгодження й синхронізації процесів реформування державної пол?
ітики й суспільства в цілому. Для реформування державної політики недостатньо лише зменшення зат?
рат чи скорочення кількості службовців. Воно має полягати в послідовних і систематичних покращеннях
і виправленнях, здійснюваних стійко функціонуючими державними інституціями.
Ways to restore of confidence for the state policy reforms in Ukraine are formulated. It proved that reform
requires the coordination and synchronization of reforms of public policy and society in general. For the reform
of public policy is not enough to cut costs and reduce staff. The reform should be to consistently and systematically
improving the work of well?functioning state institutions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У будьякій демократичній країні впровадження чи
змінення державної політики потребує обов'язкового
закріплення у формі законів чи інших рішень, затвер
джених парламентською більшістю або безпосередньо
громадянами. Завдяки нормативноправовій базі, одер
жаній у такий спосіб, політику можна спрямувати до
всіх громадян, а не до окремих особистостей чи соціаль
них груп. Проте ця база не є сталою. У кризові періоди
(наприклад, під час політичних протистоянь, коли до
віра до сил, що перебувають при владі, зменшується)
творці політики можуть втратити підтримку більшості.
При цьому причини, що призводять до цього, часто є
непередбачуваними. Зокрема, політика може втратити
прийнятність для більшості, якщо: результати її впро
вадження поставлено під сумнів через непередбачу
ваність наслідків; її наслідки суперечать поставленим
цілям; її впровадження має очевидні недоліки, що ши
роко обговорюються, зокрема у засобах масової інфор
мації; у сфері її втручання змінилися цінності чи пове
дінка людей; вона стає занадто політизованою, її змін
постійно вимагає парламентська більшість.
Щоб запобігти втраті ресурсу більшості, творці по
літики мають здійснювати її постійне оцінювання й мо
ніторинг; публічно пояснювати її, розкриваючи хибність
тверджень опонентів; залучати символічні цінності, які
сприймаються більшістю, або такі, що здатні зібрати
нову більшість. Окреслення й повторення останніх
сприяє стабілізації відносин, стимулюючи політичну
підтримку впроваджуваної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні погляди на зміст державної політики та уп
равління, їхні проблеми, цілі й задачі викладено в пра
цях В. Авер'янова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бод
рова, П. Брауна, О. Кілієвича, Г. Клейнера, В. Князєва,
В. Козбаненка, В. Малиновського, І. Малого, Н. Ниж
ник, О. Оболенського, Л. Пала, Г. Райта, В. Ребкала,
В. Романова, В. Тертички, Ю. Тихонравова. Із позицій
системного підходу управління тему досліджували
А. Богданов, В. Волкова, А. Воронков, Д. Гвішіані, У. Еш
бі, Г. Клейнер, М. Лесечко, М. Месарович, Г. Щедровиць
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кий. Осмислення досягнень світової та сучасної пост
радянської державноуправлінської науки, аналіз
вітчизняної практики реформаційних перетворень да
ють авторові підстави запропонувати власне бачення
шляхів і напрямів вдосконалення державної політики.
Метою цієї праці є визначення шляхів відновлення
ресурсу довіри під час реформування державної по
літики в Україні для підвищення ефективності її впро
вадження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Активне реформування державної політики, спря
моване на забезпечення підтримки більшості громадян,
було започатковано після виборів Президента України
в 2009 р. Найпомітнішими стали зміни в структурі
органів виконавчої влади, а також їхній фактичний поділ
за трьома основними функціями: правовстановлюючи
ми (здійснюють міністерства, що покликані формувати
та реалізувати державну політику у відповідних сферах
суспільного життя (секторах державного управління),
займатися нормативноправовим регулюванням, коор
динуванням і контролем діяльності підвідомчих їм
служб і агентств); правозастосовними (служби, що
здійснюють контроль і нагляд); наданням державних
послуг та управління державним майном (агенції).
У цілому, реформування передбачає: реальне, швид
ке і неухильне підвищення ефективності державного уп
равління на всіх рівнях; створення незалежного й про
фесійного державного управління та державної служ
би, штат якої комплектується на основі кваліфікації й
ділових якостей співробітників; підвищення якості об
слуговування та створення системи державного управ
ління, орієнтованої на кінцевого споживача послуг;
вдосконалення взаємодії між урядовцями та приватним
сектором (усунення адміністративних бар'єрів).
Необхідність реформування зумовлена тим, що існу
юча в Україні система державного управління є внутрі
шньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і
відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне
управління стало гальмом у проведенні соціальноеко
номічних і політичних реформ. Характерний для ра
дянських часів метод реформування апарату управлін
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ня шляхом його скорочення сьогодні не можна розгля
дати як ефективний. Потрібен системний підхід, що доз
воляє визначити оптимальні для потреб України кіль
кість та структуру органів влади, і вимагає:
— вивчення взаємозв'язаних об'єктивних законо
мірностей, що визначають характер і засади плануван
ня;
— визначення мети розвитку досліджуваної систе
ми з позицій системи вищого рівня, частиною якої вона
є;
— розкриття характеру взаємозв'язків і призначен
ня кожної підсистеми;
— дослідження особливостей процесу політики й
зворотних зв'язків;
— визначення характеру й ступеня впливу на систе
му умов її функціонування (середовища політики);
— вивчення процесів прийняття рішень у кожному
елементі системи з урахуванням його взаємодії з інши
ми та його місця в системі в цілому.
Таке визначення зумовлює обов'язковість вивчен
ня й практичного застосування під час розроблення та
впровадження державної політики восьми аспектів си
стемного підходу [1; 2]:
1) елементного, що полягає у виявленні елементів
складових системи. У всіх соціальних системах можна
виявити речові компоненти, процеси (економічні, со
ціальні, політичні, духовні тощо) та ідеї, науковоусві
домлені інтереси людей та їхніх спільнот;
2) структурного, що з'ясовує внутрішні зв'язки і за
лежності між елементами системи і дозволяє одержати
уявлення про її внутрішню будову;
3) функціонального, що виявляє функції, для вико
нання яких створені та існують відповідні системи;
4) цільового, що науково визначає цілі системи та
їхні взаємозв'язки;
5) ресурсного, що полягає у виявленні ресурсів, по
трібних для функціонування системи, для вирішення
нею тієї чи іншої проблеми;
6) інтеграційного, що визначає сукупність якісних
властивостей системи, які забезпечують її цілісність і
особливість;
7) комунікаційного, що виявляє зовнішні зв'язки
системи з іншими, тобто її зв'язків із зовнішнім середо
вищем;
8) історичного, що з'ясовує умови виникнення сис
теми, пройдені нею етапи, сучасний стан, а також мож
ливі перспективи розвитку.
Коли йдеться про системний підхід, можна говори
ти про спосіб організації дій, що виявляє закономірності
й взаємозв'язки для їх ефективного використання. При
цьому системний підхід є не стільки способом вирішен
ня завдань, скільки методом постановки задач. Як ка
жуть: "Правильно поставлене запитання є половиною
відповіді".
Хоча наведені вище аспекти системного підходу є
відомими й зрозумілими, їхнє неврахування під час роз
роблення та впровадження державної політики є сьо
годні проблемою номер один.
Основними стратегіями реформування державної
політики є [3] наступні.
1. Ефективність — збільшення кількості послуг, що
надаються урядами, за незмінних чи навіть менших дер
жавних доходів.
2. Маркетизація — запровадження стимулів "рин
кового типу", щоб викорінити притаманні бюрократії
недоліки, з інтенсивною приватизацією державних
підприємств або залучення недержавних партнерів,
здатних надавати необхідні послуги. В обох випадках
йшлося про зміну рушіїв державної політики шляхом
заміни традиційних командноконтрольних механізмів
ринковими.
3. Орієнтація на надання послуг — створення чи за
охочення альтернативних систем надання послуг, оріє
нтованих на споживача (щоб надати громадянам мож
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ливість вибору послуг, як ринок надає можливість ви
бору товарів), замість розроблення програм надання
послуг бюрократичними структур на основі програм,
розроблених чиновниками. Для реалізації подібних
цілей використовувалися також спеціальні програми
підготовки менеджерів, орієнтовані на споживача.
4. Децентралізація — зсув центру реалізації держав
них програм на нижчі рівні управління.
5. Виокремлення політичної складової — відокрем
лення функцій закупівлі послуг (політична функція) та
їх безпосереднього надання.
6. Відповідальність за результати — заміна систем
звітності на основі норм і правил, що розробляють на
горі й передають вниз, системами, де ефективність ро
боти адміністрації оцінюється результатами для безпо
середнього споживача державних послуг.
Вибір стратегії визначатиметься залежно від наступ
них чотирьох передумов.
1. Політичний чинник. Перед урядами колишніх со
ціалістичних країн стояли завдання трансформувати ос
нови управління, створити більш демократичні соціальні
інститути, сформувати громадянське суспільство,
змінити свої відносини з громадянами, модернізувати
економіку. Водночас розвинені країни мали подолати
ослаблення довіри до державних інституцій із боку гро
мадян, які не були згодні на зменшення кількості та
якості послуг, але, разом із цим, вимагали зменшення
управлінського апарату.
2. Соціальний чинник. Усі країни мали вирішувати
проблеми, що виникли під час переходу від індустріаль
ного до інформаційного суспільства. У східноєвропейсь
ких країнах відбувалися фундаментальні зміни соціаль
ної структури суспільства, у багатьох розвинених —
уповільнилося зростання рівня життя. Усі ці обставини
підштовхували уряди до реформування системи держав
ного управління.
3. Економічний чинник. Уряди багатьох країн поча
ли реформи, щоб забезпечити економічне зростання й
під тиском корпорацій, конкурентоспроможність яких
на світових ринках послаблювалася внаслідок надмірно
го державного регулювання.
4. Інституційний чинник. Велику роль у житті світо
вого співтовариства починають відігравати міжнародні
організації (ООН, МВФ, СОТ), зростає вплив неурядо
вих структур. Багато урядів передали частину своїх по
вноважень на нижчий рівень управління. Таким чином,
виникає нова конструкція: політична й виконавча влада
все більше концентрується на наднаціональному й ло
кальному рівнях.
Порівняння відомих стратегій зі змінами, які відбу
ваються в Україні, дозволяє зробити висновок, що ре
формування політики в нашій країні здійснюється із
застосуванням інституціональних, ринкових (маркетин
гових, організаційних) і командноконтрольних (кадро
вих) механізмів.
1. Інституціональний механізм передбачає створен
ня стійких інститутів громадської участі в підготовці й
прийнятті державнополітичних рішень, їхньому кори
гуванні та вдосконаленні процедур їхньої реалізації
органами виконавчої влади, а також формуванні прий
нятих і підтримуваних суспільством механізмів зворот
ного зв'язку. Розвиток таких інститутів дозволяє част
ково замістити внутрішній контроль стійкими формами
взаємодії органів влади та інститутів громадянського
суспільства, допомагає становленню процедур поза й
досудового оскарження. Застосування інституціональ
них інструментів сприяє сприйняттю державних чинов
ників як "найманих менеджерів", посиленню впливу гро
мадянського суспільства на будьякі рішення законодав
чої та виконавчої гілок влади.
Застосування інституціонального механізму є тра
диційним для країн з розвиненою системою державно
го управління. З точки зору результативності реформу
вання державної політики, підхід, заснований на гро
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мадському контролі, є найкращим у довгостроковій пер
спективі, попри відносно високі затрати на його впро
вадження.
В Україні нормативно запроваджено низку еле
ментів такого підходу:
— прийнято рішення про офіційне оприлюднення
регуляторних актів, прийнятих місцевими органами ви
конавчої влади, територіальними органами центральних
органів виконавчої влади та їх посадовими особами (по
станова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004
року № 150);
— розроблено порядок і механізми участі громадсь
кості у формуванні та реалізації державної політики
(Указ Президента України від 15 вересня 2005 року
№1276/2005; постанови Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 року № 1378, від 8 липня 2009 року №
712, від 6 січня 2010 року № 10);
— розроблено порядок проведення громадської ек
спертизи діяльності органів виконавчої влади (постано
ва Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року
№ 976);
— розроблено Стратегію державної політики спри
яння розвитку громадянського суспільства в Україні
(Указ Президента України від 24 березня 2012 року №
212/2012).
Попри це, в нашій країні:
— зберігаються тенденції до непрозорості, закри
тості та забюрократизованості в діяльності органів вла
ди замість налагодження ефективного діалогу з сусп
ільством;
— недосконалість чинного законодавства створює
штучні бар'єри для утворення та діяльності інститутів
громадянського суспільства;
— механізми участі громадськості у формуванні та
здійсненні державної політики належним чином не ре
алізовуються;
— податкове навантаження не стимулює діяльність
і розвиток інститутів громадянського суспільства та їх
підтримку вітчизняними благодійними організаціями;
— більшість інститутів громадянського суспільства
не має доступу до державної фінансової підтримки та
вітчизняної благодійної підтримки;
— не використовується потенціал інститутів грома
дянського суспільства щодо надання соціальних послуг
населенню;
— діяльність інститутів громадянського суспільства
характеризується недостатнім рівнем їх інституційної,
фінансової та кадрової спроможності.
Як підсумок, вітчизняними та міжнародними неуря
довими організаціями фіксується низький рівень сус
пільно значущої добровільної активності громадян.
Позитивні приклади налагодження ефективної
співпраці між органами влади та інститутами грома
дянського суспільства є поодинокими, а не системною
практикою. Рівень взаємної довіри між владою, підпри
ємницькими колами та інститутами громадянського сус
пільства є низьким, що проявляється у відчуженості
замість солідарної відповідальності за стан суспільно
го розвитку.
З огляду на це, Стратегія державної політики спри
яння розвитку громадянського суспільства в Україні
передбачає такі напрями забезпечення організаційних
умов для участі громадськості у формуванні та реалі
зації політики на всіх рівнях і здійсненні громадського
контролю за діяльністю органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування:
— запровадження проведення систематичних кон
сультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень
органами виконавчої влади та органами місцевого са
моврядування, завчасного оприлюднення проектів
відповідних актів на офіційних вебсайтах цих органів,
використання інших механізмів взаємодії;
— сприяння роботі громадських рад та інших кон
сультативнодорадчих органів при органах виконавчої

www.economy.in.ua

влади та органах місцевого самоврядування, удоскона
лення механізмів їх взаємодії з консультативнодорад
чими органами, зокрема шляхом розроблення пропо
зицій щодо внесення змін до Типового регламенту діяль
ності місцевої державної адміністрації та до чинних рег
ламентів органів виконавчої влади;
— створення умов для проведення громадських ек
спертиз діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських антикорупцій
них експертиз проектів нормативноправових актів та
забезпечення врахування їх рекомендацій;
— здійснення методичної підтримки та підвищення
організаційної спроможності органів влади щодо реа
лізації процедур залучення громадськості до формуван
ня і реалізації державної, регіональної політики;
— розвиток електронного урядування та електрон
ної демократії;
— розвиток механізмів соціального партнерства між
владою, бізнесом та інститутами громадянського сус
пільства;
— сприяння залученню інститутів громадянського
суспільства до соціального діалогу, вдосконалення ме
ханізмів демократії;
— удосконалення порядку участі інститутів грома
дянського суспільства у прийнятті рішень органами ви
конавчої влади та органами місцевого самоврядування,
у діяльності громадських рад та інших консультативно
дорадчих органів; здійснення органами виконавчої вла
ди моніторингу громадської думки з питань їх діяль
ності;
— урегулювання питання щодо обов'язковості прий
няття органами місцевого самоврядування статутів те
риторіальних громад, в яких передбачаються правові
механізми здійснення права членів територіальних гро
мад на реалізацію форм місцевої демократії (загальні
збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, органи
самоорганізації населення тощо);
— удосконалення умов для забезпечення відкри
тості та прозорості діяльності органів влади, публічності
всіх етапів підготовки і прийняття ними рішень, опри
люднення проектів рішень, доступу до інформації про
діяльність та рішення зазначених органів.
Широке застосування інституціональних інстру
ментів в Україні буде свідчити про досягнення грома
дянським суспільством певного рівня розвитку, сприя
тиме підвищенню якості прийнятих державнополітич
них рішень, більшій задоволеності громадян та їх орган
ізацій результатами державної політики. На відміну від
формування громадянського суспільства як системи ус
талених поглядів широкого кола громадян, створення
механізмів громадського впливу у вигляді формальних
інститутів є простішим завданням, що вимагає від дер
жавних інституцій не стільки підтримки абстрактних гро
мадянських ініціатив, скільки відсутності опіки створю
ваних у суспільстві дорадчих, наглядових органів, інших
форм залучення громадян до участі у формуванні та ре
алізації державнополітичних рішень. Уведення до скла
ду урядових комісій, робочих та експертноаналітичних
груп представників громадських організацій, бізнесових
об'єднань, галузевих асоціацій уже дозволяє враховува
ти реальні інтереси недержавних суспільних груп.
2. Ринковий (організаційний) механізм складається,
насамперед, з управлінських технологій, що раціоналі
зують діяльність органів виконавчої влади і пов'язані із
використанням у практиці державного управління за
позичених із "модного асортименту" сучасного менед
жменту технологій бізнесу, таких як управління кадра
ми, бізнеспроцесами, планування, впровадження аут
сорсингу тощо. При цьому формалізація процедур і
внутрішній контроль їх виконання суттєво зменшують
затрати взаємодії агентів з державою, не аналізуючи
необхідність такої взаємодії.
Ринковий механізм широко використовували під час
реформування країни з розвиненим державним управ
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лінням, поки ними не було досягнуто межі ефективності,
що відповідала швидкому зростанню затрат на внут
рішнє контролювання. Тому цей механізм було витіс
нено інституційним.
В Україні застосування ринкового механізму цілком
можливе, проте його впровадження відбувається дуже
повільно. Відповідні технології використовують лише
деякі органи виконавчої влади, тоді як надання "склад
них" державних послуг вимагає міжвідомчої взаємодії.
3. Командноконтрольний (кадровий) механізм є
традиційним для командноадміністративної системи дер
жавного управління і полягає в підтриманні її стабільності
шляхом призначення керівників, орієнтованих на роботу
з політичною силою, яка перемогла на виборах. Реформу
вання із застосуванням лише кадрових механізмів озна
чає перерозподіл повноважень між органами виконавчої
влади, включаючи створення нових без зміни суті їх діяль
ності в рамках наявних функцій (повноважень).
Відповідно до такого підходу, процедури організації
діяльності державних інституцій змінюються за ініціа
тивою керівника, а технології оптимізації майже не ви
користовуються. Усі проблеми управління намагають
ся вирішити шляхом нових кадрових призначень і пере
розподілу повноважень між органами влади, обсяг яких
визначається апаратною вагою їхнього керівника чи
оцінкою політичним керівництвом ступеня важливості
тієї чи іншої суспільної проблеми. При цьому в цілому
обсяг повноважень держави не змінюється, але відбу
вається інерційне, не обмежуване суспільством розши
рення повноважень окремих її інституцій. Наприклад,
традиційні спроби зупинити зростання бюджетних зат
рат призводять до створення нових форм фінансування
(національні проекти, державні цільові програми тощо),
що стають додатковим джерелом надходжень.
Завдяки активній підтримці корпоративної бюро
кратії, орієнтованої на ротацію як в державному апа
раті й державному секторі економіки, так і в рамках топ
менеджменту приватних структур, що тісно взаємоді
ють із державою, протягом тривалого часу в Україні
застосовувався лише кадровий механізм реформуван
ня за майже повного ігнорування двох інших — інсти
туційного та організаційного. Хоча протягом 20 років
система органів влади суттєво змінилася, набір держав
них функцій в основному зберігся.
Домінування на практиці реформування державної
політики кадрового механізму стало причиною: регу
лярної ротації кадрів (на державному рівні і в ланці "дер
жава — державний бізнес"); зростання кількості дер
жавних службовців вищої ланки за одночасного скоро
чення підрозділів, що займаються аналізом державної
політики; незначних змін у процедурах підготовки та
прийняття державнополітичних рішень; низької якості
виконання державних функцій і надання державних
послуг.
Внаслідок обмеженого застосування в Україні інсти
туціональних та організаційних механізмів бюджетні
кошти витрачаються недостатньо ефективно. Істотні
затрати не можуть забезпечити адекватні результати
через відсутність системи державної політики, засно
ваної на оцінці її результатів і наслідків, а також но
вацій організаційного характеру, що дозволяють вирі
шувати проблеми в комплексі.
Показово, що країни, які є прикладами найкращої
практики державного управління, спочатку використо
вували організаційні механізми, а потім майже повністю
переорієнтувалися на розвиток інституціонального на
пряму. Поточний етап реформування державної політи
ки в Україні, умовним початком якого можна вважати
Указ Президента України від 9 грудня 2010 року №
1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади", націлено на застосування
переважно організаційного механізму, що, безумовно,
є кроком вперед. На жаль, на практиці, як і раніше, час
то використовуються "кадрові" рішення.
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Відзначимо, що вибір організаційного, а не інститу
ціонального механізму реформування був кращим, ос
кільки забезпечував максимальну прорахованість зат
рат і зрозумілі й досить швидко одержувані результа
ти. Дійсно, ефект від застосування інституціонального
підходу в короткостроковій перспективі є неочевидним,
до того ж на етапі проектування реформи не можна було
визначити навіть приблизний рівень розвитку грома
дянського суспільства, на яке спиратимуться створю
вані інститути. Застосування прозоріших з фінансової
точки зору організаційних технологій дозволить част
ково пояснити суспільству зростання бюджетних вит
рат на функціонування державного апарату.
Утім, з огляду на проаналізовані автором результа
ти соціологічних опитувань 2011—2012 років, реформа
торські зусилля ще не забезпечили зміцнення суспіль
ної довіри до державних інституцій. Громадяни набага
то більше критикують державних службовців за корум
пованість, хабарництво, корисливість інтересів, аніж за
невміння вирішувати насущні проблеми, низьку компе
тентність та інші професійні промахи.
Водночас імовірно, що зростання довіри ще відбу
деться. Окрім цього, важко відокремити довіру до най
нятих державних службовців і політиків, які стали ними
після виборів. Потрібен тривалий час, щоб зусилля ре
форматорів знайшли відображення у зростанні довіри
до уряду з боку громадян.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Процес реформування державної політики —
справа не тільки органів виконавчої влади; він вимагає
широкого залучення громадян, перш за все, на етапі
визначення мети, цілей і завдань реформ, а також тісно
го партнерства між державними і недержавними секто
рами. Навряд чи можна розраховувати на успіх там, де
зусилля з реформування державного управління не уз
годжуються з цінностями і нормами суспільства.
2. Потрібні значні зусилля з узгодження й синхро
нізації процесів реформування як державної політики,
так і суспільства в цілому. У країнах із перехідною еко
номікою (й Україна — не виняток) і сталий розвиток, і
реформи державного управління залежать від надійно
го функціонування правової та фінансової системи, а
також системи соціального забезпечення.
3. Результатом реформування має стати сильне і
значуще за своїм характером державне управління. При
цьому для підвищення його ефективності недостатньо
лише зменшення затрат та/чи скорочення кількості дер
жавних службовців. Більше того, слід чітко визначити
той рівень скорочення, нижче якого не можна опуска
тися з економічних, соціальних і політичних причин.
4. Реформування не повинно мати радикальний ха
рактер, а має полягати в послідовних і систематичних
покращаннях і виправленнях, здійснюваних стійко фун
кціонуючими державними інституціями.
У подальшому планується на основі одержаних ре
зультатів визначити шляхи вдосконалення нормативно
правового та аналітичного забезпечення реформуван
ня державної політики в Україні для підвищення ефек
тивності її вироблення та впровадження.
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У статті запропонований спосіб вибору та оцінки державних стратегій інституціональних змін щодо
розвитку корпоративних структур, який дозволяють враховувати їх вплив з урахуванням специфіки га?
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ВСТУП
Однією з проблем, пов'язаних з розвитком корпора
тивних структур, є оцінка ефективності їх функціонуван
ня та конкурентоспроможності на ринку. Наукові досл
ідження та практика [1—3], доводять, що визначення
ефективності є складним методологічним завданням, ос
кільки має як кількісний, так і якісний вимір (синергійний
ефект), а це ускладнює оцінювання, прогнозування, уп
равління інтегрованими корпоративними структурами,
що не завжди приводить до очікуваного результату. Дер
жавне регулювання розвитку корпоративного сектора
економіки має бути забезпечене механізмом координації
та управління трансакціями, що різняться за змістом,
який спроможний узгоджувати очікування всіх зацікав
лених сторін та урахування різноманіття форм участі
держави у питаннях ефективного розміщення та витра
чання ресурсів. Втручання держави пов'язане з покра
щенням інституціонального та інвестиційного клімату в
країні, цілепокладання якого міститься у підвищенні
ефективності витрачання інвестицій, зростанні добробу
ту власників і вартості компаній, зростанні їх фінансо
вого та господарського потенціалу, що у остаточному
підсумку визначає темпи економічного росту та глобаль
ну конкурентоспроможність національної економіки,
добробут і якість життя суспільства. Значення інвесту
вання значно посилюється в умовах інтеграції, яка виз
начається однією з цілей — нарощування фінансової по
тужності корпорацій, порушує проблему оптимізації
інвестицій та бюджетних коштів між економічними об
'єктами. Це актуалізує роль держави у питаннях еконо
мічної політики щодо створення адекватних умов розвит
ку потенційних можливостей вітчизняної економіки на
довготривалий період.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає у виробленні способу
вибору та оцінки державних стратегій інституціональ
них змін щодо розвитку корпоративних структур, які
дозволяли б враховувати їх результативність з ураху
ванням специфіки галузей економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вибір методів і форм державного регулювання роз
витку корпоративних структур залежить від багатьох фак
торів, серед яких: характер операційного менеджменту
корпоративних структур, рівень їх диверсифікованості,
регіоналізації, стратегічних завдань (інвестиційні, фінан
сові, інноваційні), що вирішує держава, рівень трансакц
ійних витрат, вартість бізнесу та ін. Останні чинники
здійснюють суттєвий вплив на формування механізму дер

www.economy.in.ua

жавного регулювання розвитку корпорацій. Інституціо
нальні обмеження та економічна доцільність інтеграції,
можливість використання економічних важелів і стимулів
для підвищення ефективності та досягнення найкращих
результатів визначають актуальність державної політики
у сфері оцінки бізнесу, трансакційного ціноутворення,
регулювання різноманітних транзакцій з власністю та
прийняття інвестиційних та управлінських рішень.
Одночасно з вибором пріоритетних партнерів для
об'єднання корпоративних структур відповідно до тех
нологічного "ланцюжка" визначається питання про оп
тимізацію трансакційних витрат. За критерій (функціо
нал) оптимізації можна прийняти максимізацію ринко
вої вартості нової інтегрованої структури:

max,,
де Fi — грошовий потік інтегрованої структури.
Слід зауважити, що використання даного критерію
дає можливість уникнути суб'єктивного впливу окремих
менеджерів або керівників, оскільки поточна вартість
грошових потоків контролюється всіма учасниками
об'єднання. Відповідно до положень корпоративних
фінансів поточна вартість грошових потоків є показни
ком, за яким оцінюється ринкова вартість компанії.
Іншим критерієм може бути — максимізація прибут
ку від діяльності:

max,
де Пі — прибуток іго партнера (АТ) в інтегрованій
структурі.
Прибуток разом з іншими показниками, наприклад,
обсягом випуску, може бути використаний у якості
інструменту у ціновій (трансфертній) конкуренції або
акумулювання фінансових ресурсів у корпоративному
центрі (управляючій компанії) інтегрованої структури.
Принциповою особливістю інтегрованої структури є те,
що функціонування кожної структурної одиниці впли
ває на функціонування інших. Структура встановлення
диференційованих зв'язків та обмежень у інтегрованій
структурі та її складових (корпораціях) може змінюва
тись під впливом зовнішніх ринкових та інституціональ
них факторів у відповідності до мети державного регу
лювання та зобов'язуватись до виконання.
Диференціація зв'язків та обмежень з боку вищого
рівня управління (рис. 1) визначають граничні умови та
критерії об'єднання.
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Інституціональні засади державного
регулювання корпоративними структурами:
формування інституціонального середовища
(вищий рівень управління – інституціональне
Оптимізація керованого впливу за умов:
– достатньої повноти інформації;
– неповної інформації;
– високої невизначеності.
Диференціація підходів до
вироблення стратегії
розвитку (формування
альтернативних стратегій)

Визначення критеріїв
ефективності розвитку,
оптимізації та обмежень
(ринкової вартості
організації бізнесу)

Вибір стратегічних
напрямів розвитку
(цільової функції та
оптимізації зв’язків)

Управління розвитком корпоративних структур (нижчий рівень –
внутрішня складова розвитку інтегрованих корпоративних структур та
особливості виробничих процесів)

Вибір критерію оптимальності:
максимізація прибутку, обсягу випуску
продукції, мінімізація ціни тощо

Оптимізація цільової функції і
диференціація зв’язків

де р(а) — функція, що описує динаміку роз
витку корпоративного об'єднання;
а = {Aj}, j = [
] — векторпокажчик іої
складової нижчого рівня, який визначається стра
тегією розвитку окремої корпорації, що входить
у об'єднання (наприклад, поглиблення спеціалі
зації, зростання потужності, валового випуску
продукції тощо);
a (t – τ) — характеристика корпоративного об
'єднання у попередньому періоді;
v (t – τ) — вплив на керованість розвитку кор
порацій (наприклад, рівень інвестування, креди
тування, субсидіювання тощо);
τ — фаза запізнення;
fa (t, τ) — функція, що враховує невизначеність
(випадковість) процесів.
Обмеження розвитку корпорацій, що увійш
ли у інтегроване корпоративне об'єднання:
G [a (t – τ), v (t – τ)] ≤ 0
(6).
Граничні обмеження: a (to) = ao; a (T) = aT (7).
Критерій розвитку об'єднання — максиміза
ція прибутковість або обсягу випуску продукції
(в натуральних показниках):
(8).

Оптимізація грошових потоків потребує вибо
ру критерію оптимізації, за яким будуть оцінюва
тись управлінські рішення та визначатись цільова
Рис. 1. Структурна схема формування моделі механізму
державного регулювання розвитку корпоративних структур та їх функція розвитку. Відповідно до рекомендацій
[6—9] припустимо:
об'єднань
1) У*(t) — показники розвитку інтегрованої
Для вищого рівня (державного управління) дифе
структури
(корпорацій), при досягненні яких не будуть
ренціація зв'язків, які описують динаміку розвитку кор
виникати
негативні
соціальноекономічні проблеми;
поративного об'єднання, можна представити у вигляді:
2) спираючись на експертну оцінку, множині різних
(t) = f [a(t – τ), V(t – τ), aopt (t – τ), yopt (t – τ)] + fa (t, τ)
(1),
результатів розвитку інтегрованої структури буде
де f (a) — функція, що описує динаміку розвитку відповідати множина різних оцінок: сукупні збитки (на
корпоративного об'єднання;
приклад, річний збиток від можливих негативних нас
а = {Ai}, i = [ ] — векторпокажчик для вищого лідків) або динаміка сукупних збитків (наприклад, ри
зик збереження можливих негативних тенденцій та/або
рівня управління, який визначається загальною стратегії можливі негативні наслідки через об'єднання);
розвитку галузі (сегмента ринку, регіону), наприклад,
3) прогнозні значення показників розвитку інтегро
необхідною потужністю випуску (або валовим випуском
ваної структури (t) можна прийняти за результатами
товарів і послуг);
(t)) , реалізація
a (t – τ) — характеристика стану корпоративного об'єд прийнятих управлінських рішень V
нання у попередній період;
яких характеризується динамікою додаткових витрат у
V (t – τ) — керованість вплив на розвиток корпора процесі досягнення очікуваних (цільових) значень:
тивного об'єднання (наприклад, інвестування, кредиту
У(t)
( (t), *(t)),
вання, субсидіювання тощо) у попередньому періоді t;
а також
aopt; yopt — оптимальні параметри функціонування
V
(t)) = Vt [ (t) – Vt ( (t))].
корпоративного об'єднання;
Дані припущення допускають принципову мож
τ — фаза запізнення;
fa (t, τ) — функція, що враховує невизначеність (ви ливість реалізації відповідних рішень (інституціональ
них стратегій щодо організації інтегрованого об'єднан
падковість) процесів.
ня). Розглянемо їх.
Обмеження корпоративного об'єднання: R [A (t),
Для умови, якщо витрати та очікувані результати
різних інституціональних заходів мають високу дина
(2).
V (t)] ≤ 0
міку, спосіб інтеграції може мати дві траєкторії розвит
Граничні обмеження: A (to) = Ao; A (T) = AT
(3),
які визначають стан функціонування корпоративно ку, кожний з яких характеризується динамікою мож
ливих ризиків (сукупних втратам) та динамікою зрос
го об'єднання у початковий і кінцевий періоди.
Критерій розвитку — максимальна ринкова вартість: тання додаткових* витрат.
Нехай {
(t))} — експертне оцінювання збитків че
рез розбіжність очікуваного *(t) та досягнутого (t) зна
(4). чень цільових показників (цільова функція), Vt ( (t)) — вит
рати, що пов'язані зі створенням та організацією інтегро
ваної структури, розрахованої на потужність обсягом (t).
Для корпоративних структур, що входять в об'єд Тоді цільові функції витрат і результатів досягнення про
нання (будьякої з корпорацій) диференціація зв'язків, ектних значень матимуть вигляд, наведений на рис. 2—3.
які описують динамку розвитку інтегрованої корпора
Загальні витрати, які можуть виникати при зміні
тивної структури, можна представити у вигляді:
норм функціонування інституціонального середовища,
(t) = p [a (t – τ), v (t – τ)] + fa (t, τ)
(5),
визначаються:
Державне стратегічне та інвестиційне планування
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У

У
У (t)

(9),
*

У (t)

— сумарні витрати;
— вагова функція, що враховує
невизначеність реакції інституціонального
середовища.
Загальні витрати, які можуть нести
корпорації за умови неадекватного впли
ву інституціонального середовища та не
визначеності на їх розвиток, визначають
ся аналогічно:
де

(10),

У *(t)

У (t)

t
а)

t
б)

а) — за умови незмінності інституціонального середовища функціонування
та збереження тенденцій розвитку;
б) — за умови зміни норми інституціонального середовища та мінімізації
негативних соціальноекономічних наслідків (ризиків).
Рис. 2. Динаміка цільових функцій (вихідних показників) інтегрованої
корпоративної структури

(11),
де
Загальні витрати на забезпечення змін
інституціонального середовища (приріст цільових по
казників) функціонування корпоративних структур
можна визначити як:

інституціональних змін по відношенню до витрат на їх
реалізацію та максимізація ефекту з урахуванням не
досконалості (ризиків) та невідповідності очікуваним
(цільовим) значенням;
2) мінімізація витрат на реалізацію інституціональ
них заходів щодо досягнення цілей інституціональних
змін по відношенню до динаміки розвитку корпоратив
(12), них структур.
Перший критерій можна виразити як:
(13)
де
(14).
— цільові функції.
— деяка
Проте, можна прийняти, що
В основу оптимальності вибору варіанта інституці
ональних змін щодо функціонування корпоративних незмінна частка, тому має місце ситуація, визначення
структур та критерію оптимальності інтегрованого якої можна представити як:
об'єднання можуть бути закладені різні принципи, а
(15).
саме:
Інтегральний ефект у зіставленні з загальними вит
1) співвідношення результату від запропонованих
ратами щодо проведення інституціональних змін визна
чається як площа, що обмежена вісями
У*(t))
У*(t))
координат та цільовими функціями
(рис. 4).
Оптимальному стану інституціо
нальної області функціонування інтег
рованих структур буде відповідати
максимальна площа [S2 — S1], що відоб
(У*(t) – У(t))
ражається другим критерієм (15).
(У*(t) – У(t))
Отже, обрані критерії оптимізації є ек
вівалентними. Проте формалізація ма
тематичного висновку про еквіва
t
t лентність цих критеріїв за експертною
оцінкою цільових функцій буде різни
а)
б)
а) — за умови незмінності інституціонального середовища функціонування та тися залежно від того, як були отри
мані значення показників, що містять
збереження тенденцій розвитку;
б) — за умови змін інституціонального середовища та мінімізації негативних ся у функціональних (цільових) залеж
ностях.
соціальноекономічних наслідків (ризиків).
Відтак, алгоритм вибору оптималь
Рис. 3. Динаміка змін витрат (ризиків) та їх оцінка
них інституціональних перетворень од
ночасно з прийняттям інвестиційних
рішень, що визначатимуть траєкторію розвитку корпо
ративних структур, та їх оцінкою, пропонується про
водити у три етапи:
1) для кожної альтернативи інституціональних пе
ретворень визначається функція, яка характеризує ди
наміку витрат на їх реалізацію;
2) для кожної альтернативи інституціональних пе
S2
ретворень визначається динаміка витрат через ризик
невідповідності між цільовими (очікуваними) та реаль
ними на визначений період показниками діяльності
S1
інтегрованої структури або динаміка змін ефективності
заходів, що пропонуються;
3) за рахунок оптимізації узгодити динаміку інсти
t
туціональних заходів за показниками витрат та ефектів,
що ставлять за мету забезпечити мінімізацію трансак
Рис. 4. Зіставлення цільових функцій за витратами та
ційних витрат за критерієм D( (t)).
результатами
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Для оцінки оптимальності запропонованих інститу
ціональних заходів щодо динаміки розвитку корпора
тивних структур скористаємося рівнянням Ейлера —
Лагранжа [8, с. 233—248]. Для виразу (15), який не
, ознакою оптимальності буде
містить похідних від
умова рівності нулю вимоги:
(16).
Відтак:
(17).
Таким чином, умова (17) показує, що найбільші вит
рати, які пов'язані з реалізацією інституціональних пе
ретворень з метою зростання прибутковості функціо
нування інтегрованого об'єднання корпоративних
структур, мають дорівнювати найбільшому ефекту від
зменшення ризику його недоотримання за цільовими
показниками (наприклад, обсягом випуску продукції,
послуг, ціною, прибутком тощо).
Отже, вирішення завдання з оптимізації динаміки
розвитку корпоративних структур (чи будьякого іншо
го об'єкта господарювання) пов'язане зі зміною інсти
туціональних норм, наприклад, дворівневого механізму
державного регулювання розвитку економічних су
б'єктів, де визначені цільові параметри вищого рівня —
інституціональні засади державного регулювання сере
довища — максимізація ринкової вартості компаній, та
для нижчого рівня — максимізація прибутку/обсягу
виробництва, мінімізація цін на товари/послуги тощо.
Оптимізація параметрів функціонування вироблено
го механізму державного регулювання розвитку корпо
ративних структур дозволяє узгоджувати внутрішні та
зовнішні умови, а також цілі інтеграції, врахувати ступінь
невизначеності ринкових процесів, знайти кількісні па
раметри розвитку корпоративних структур та критерії
оптимальності. Механізм не ускладнюється через
збільшення структурних складових управління або
кількості внутрішніх зв'язків інтегрованої корпоратив
ної структури чи зовнішніх зв'язків, змінюються лише
кількісні відношення. Запропонована модель механізму
регулювання, формалізуючи функціональний, стратегі
чний, операційний, корпоративний підходи, дозволяє
знайти інтегроване рішення з точки зору цілепокладан
ня у державному управлінні, яке враховує синергійні
ефекти. Диференціація зв'язків у процесі імітаційного
моделювання надає змогу переглянути сценарії розгор
тання розвитку за обраними рішеннями у відповідності
до державних програм (проектів) розвитку партнерських
відносин з корпоративним бізнесом. Запропонована мо
дель дозволяє оцінювати варіанти рішення та перегляда
ти їх ефективність, коригувати їх реалізацію та вносити
зміни у залежності від різниці між очикуваними (цільо
вими) та досягнутими значеннями, що відображається у
динаміці змін параметрів розвитку корпоративних струк
тур та інституціонального середовища.
Поділяючи побоювання багатьох авторів відносно
евристичного підгрунтя оптимізації параметрів розвит
ку [11—13], необхідно відзначити, що оперуючи
кількісними даними будьяка модель збіднюється та ви
холощується через виключення саме інституціональної
складової, що значною мірою впливає і навіть визначає
вектор розвитку. Проте формальний підхід дозволяє
провести багатоваріантний аналіз та кількісно обгрун
товувати запропоновані рішення, зменшуючи суб'єкти
візацію. Чисельні параметри розвитку на рівні держав
ного управління дозволяють сформувати реальне уяв
лення про тенденції розгортання подій, ринкової пове
дінки економічних суб'єктів, внутрішні та зовнішні заг
рози, ступінь невизначеності, конкурентоспроможності
— також формалізація методики оцінки ефективності
варіантів розвитку дозволяє підвищити об'єктивність та
доцільність державних стратегій розвитку корпоратив
ного сектора економіки.
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ВИСНОВКИ
У запропонованому підході ставилось за мету не
зводити процес управління розвитком корпоративних
структур до математичного апарату, а знайти логіку
зв'язку у питаннях формування інституціонального се
редовища у поєднанні з ефективністю розвитку еко
номічних суб'єктів, упорядкувати процедуру пошуку
оптимального варіанту, який коригувався би з механі
змом державного регулювання розвитку у складних
інституціональних умовах невизначеності та конку
ренції, а також дозволив мінімізувати витрати на ство
рення такого механізму та реалізацію інституціональ
них змін. Будьяке моделювання не гарантує однознач
ності у розумінні доцільності інституціональних змін.
Однак форма, зв'язки, параметри та оцінка оптималь
ності впливу державного регулювання та відповідної
реакції ринкового середовища дозволяють проводити
модифікацію на всіх рівнях державного управління.
Запропонована модель механізму надає можливість
обрати найефективніші інструменті, за допомогою
яких можна виробляти стратегічні державні рішення,
методи та інструменти економічної політики та комб
інувати заходи у часовому інтервалі окремо для кож
ної галузі економіки, беручи за основу їх специфічні
активи та стратегічні цілі держави.
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Автор статті розглядає сутність державної політики з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, аналізує її
основні рівні та зазначає органи державного управління, які займаються вищезазначеною проблемою в
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У більшості країн сучасного світу державна молод
іжна політика є одним з найважливіших, пріоритетних
напрямів діяльності держави і постійно здійснюється з
урахуванням її можливостей на політичному, соціаль
ному, економічному, законодавчому та організаційно
му рівнях для створення сприятливих передумов жит
тєвого самовизначення та самореалізації молодих лю
дей, вирішення нагальних проблем молоді, підтримки її
інноваційної діяльності, громадської активності.
Сьогодні, поряд з проблемами молоді щодо отри
мання житла, освіти, першого робочого місця тощо,
існує проблема, якою глибоко занепокоєна гро
мадськість світу — це проблема, яка склалась у зв'язку
з пандемією інфекції, викликаної вірусом імунодефіци
ту людини (ВІЛ) та синдрому імунодефіциту (СНІД) —
однієї з найбільш серйозних загроз людству.
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Україна залишається однією з найбільш уражених
епідемією ВІЛ/СНІДу країн Європи. Вірус імунодефі
циту вражає, насамперед, молоде покоління, що веде до
демографічної катастрофи, ставить під загрозу еконо
мічний розвиток країни, викликає соціальні й етичні
проблеми.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ АСПЕКТІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Аналіз офіційних даних про поширення ВІЛ
інфекції в Україні свідчить, що епідемія продовжуєть
ся з тенденцією до подальшого зростання в усіх регіо
нах, але, в той же час ВІЛінфекція розповсюджена не
рівномірно серед людей різного віку. Водночас ще
більшої актуальності набуло питання профілактики
СНІДу серед молоді. Значне зростання кількості ВІЛ
інфікованих зумовило труднощі у наданні їм медичної
допомоги, вирішенні соціальних і психологічних пи
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тань. Внаслідок того, що сьогодні неможливо миттєво
зупинити розвиток епідемії, слід зазначити, що со
ціальноекономічні, демографічні наслідки епідемії по
глиблюватимуться в часі та впливатимуть на майбутні
покоління.
Небезпечною є тенденція збільшення кількості
споживачів наркотиків серед підлітків та молоді,
зростання рівня криміналізації наркоманії, низька
ефективність медичної допомоги хворим на нарко
манію, обмежене розроблення сучасних програм, їх
психо со ці аль но ї реабілі таці ї та адаптаці ї в
суспільстві, відмежування від її первинної профілак
тики, спрямованої на зменшення попиту на нарко
тики.
Поведінку мо лоді , зокрема сексуаль ну, об
ізнаність у питаннях ВІЛ/СНІДу, шляхи та фактори
ризику інфікування досліджували такі вчені, як: Ба
лакірєва О., Гришаєва І., Люльчук М., Плевако О.,
Щербина В. Інші науковці, а саме: Жабокрицька О.,
Закопайло С., Лях В., Лапаєнко С., Романова Н., Тер
ницька С. — розглядали психологопедагогічні ас
пекти роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу, а також
формування у молоді мотивації до здорового спо
собу життя. Питання змісту, пріоритетів та здійснен
ня молодіжної політики перебувають у фокусі ува
ги таких науковців: М. Головатого, В. Головенька, О.
Кулініч, Н. Лукьянової, Н. Метьолкіної, В.Орлова та
інших [9, с. 151].
Відзначаючи суттєве значення напрацювань як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених для наукового
розв'язання поставленої проблеми, слід зауважити,
що ця проблема, особливо в Україні, й сьогодні за
лишається надзвичайно актуальною та потребує не
гайного вирішення на державному рівні.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
На основі вищезазначеного можна констатувати,
що метою даної статті є висвітлення рівнів профілак
тичної роботи з питань ВІЛ/СНІДу серед молоді та
повноваження урядових структур, відповідальних за
здійснення молодіжної політики у сфері протидії еп
ідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах соціальної напруженості та розшару
вання суспільства, різкого падіння життєвого рівня
населення та інших наслідків кризового періоду сьо
годні саме молодь є однією з найбільш соціально
уразливих груп населення, яка, з одного боку, є май
бутнім будьякої держави, її економічним, демогра
фічним, культурним потенціалом, а з іншого боку —
постає перед великою кількістю особливих проблем,
що виникають унаслідок процесів входження в нове
соціальне середовище та опанування нових соціаль
них ролей, бажання випробувати нові та часто ризи
ковані переживання, схильності до нездорового спо
собу життя, що призводить не тільки до погіршення
їх психічної та соціальної адаптації, а й ставить під
загрозу особисте загальне та репродуктивне здоро
в'я, а також здоров'я всього сучасного і майбутньо
го поколінь [1].
Проблеми молоді ХХI століття все більше при
вертають увагу людства [6]. Прикро констатувати
той факт, що серед великої кількості проблем, які
стосуються молоді, є проблема здоров'я, адже, як
стверджує Шаламова Л.Ф., молодь — це не тільки
сучасне, але й майбутнє суспільства, оскільки у виз
начений час вона звичайним шляхом замінить старші
покоління в різних сферах суспільного виробництва
[10, с.112].
На основі результатів ряду досліджень встанов
лено, що сучасний стан здоров'я молоді, який з року
в рік погіршується, зумовлений не лише низьким еко
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номічним рівнем сімей, фізичними та психоемоцій
ними навантаженнями, а й наявністю стресових си
туацій та іншими чинниками. Провідну роль відігра
ють і виявлені ознаки кризових явищ в ідеологічній
та духовній сферах підлітків та молоді, наявність по
ширення шкідливих звичок та ризикової поведінки
серед цієї категорії [2, с. 29].
Динаміка інфікування свідчить, що ураження
вірусом поступово виходить за межі так званих ураз
ливих груп — споживачів ін'єкційних наркотиків,
жінок сексбізнесу, чоловіків, які мають секс із чо
ловіками — і дедалі більш поширюється зпоміж за
гальної популяції: серед групмістків, статевих парт
нерів наркозалежних осіб та жінок сексбізнесу.
У науковій літературі пропонується низка стра
тегій профілактичного втручання із запобігання по
ширенню ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі.
Традиційно стратегії профілактики поділяють на:
первинні — спрямовані на усе населення, вторинні
— ті, що фокусуються на роботі з групами підвище
ного ризику, та третинні — запобігання поширенню
вірусу від людей, які вже ним уражені [11, с. 161].
Так, американський дослідник С. Ноар класифікує
превентивні стратегії за рівнем впливу: від індивіду
ального (вузького) до структурного (широкого), а
також додає превентивне лікування як рівень втру
чання [12].
Відмінною особливістю втручання на індивіду
альному, груповому та громадському рівнях є пря
мий вплив на поведінку учасників. Водночас втручан
ня на структурному рівні передбачає непряме сти
мулювання до зміни поведінки через розширення
доступу до засобів профілактики та діагностування.
У свою чергу, медичні втручання сприяють поширен
ню практик, які попереджають передачу інфекції від
заражених людей [9, с. 152].
Основним шляхом передачі вірусу в багатьох
країнах світу є ризикована сексуальна поведінка. В
Україні також статевий шлях передачі останніми ро
ками посідає чільне місце серед усіх випадків інфіку
вання ВІЛ. Кількісними параметрами для вимірюван
ня ризику поведінки виступає: кількість сексуальних
партнерів або кількість статевих актів, кількість не
захищених за допомогою презерватива сексуальних
контактів, вік початку статевого життя, тип контак
ту (оральний, вагінальний чи анальний); симптоми
інфекцій, що передаються статевим шляхом і спро
щують передачу ВІЛінфекції; вживання алкоголю
(фактор, що стимулює до вступу в небезпечні сексу
альні стосунки та здійснення ін'єкцій наркотику зі
спі ль но го і нструментарі ю, що пі двищує ризик
інфікування ВІЛ) [11; 12].
На нашу думку, вагомою проблемою щодо проф
ілактики ВІЛ/СНІДу в нашій державі є недостатня
розвиненість соціального сектора в Україні. Фахова
підготовка соціальних працівників у країні розпоча
лася лише у 90ті роки минулого століття. Мережа
соціальних закладів, зокрема ефективних соціальних
програм для реабілітації наркозалежних та людей,
які живуть з ВІЛ, перебуває на початкових етапах
становлення: лише в окремих містах функціонують
необхідні соціальні служби. Бракує фахівців, здат
них розроблятиефективну соціальну рекламу та про
водити дієву тренінгову роботу з формування здо
рового способу життя з урахуванням ціннісних на
станов сучасного молодого покоління. Профілакти
ка суспільно негативних явищ — це справа не лише
держави, а й родини, в якій виховується дитина чи
молода людина. До того ж профілактична робота має
розпочинатися не в підлітковому віці, якому прита
манні прояви бунтарства та заперечення цінностей,
а у ранньому дитинстві. Тому актуальності набуває
робота з батьками, спонукання їх до обговорення з
дітьми ризиків для здоров'я, контролю за поведін
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кою та проведенням вільного часу, створення довір
ливої атмосфери в суспільстві, дотримання сімейних
цінностей усіма членами родини. Такий підхід має
бути забезпечений як належною літературою, так і
активною роботою соціальнопсихологічних кон
сультаційних центрів для батьків груповий рівень
профілактики ВІЛ) [9, с. 158].
Згідно з Національною програмою забезпечення
профілактики ВІЛінфекції, допомоги та лікування
ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2004—2008 роки,
на Міністерство України у справах сім'ї, молоді та
спорту покладалися обов'язки щодо проведення
інформаційнопросвітницької роботи: впровадження
інформаційнопросвітницьких програм, інтерактивних
форм роботи для здобуття знань і формування життє
вих навичок щодо зменшення вразливості до інфіку
вання ВІЛ у загальноосвітніх та позашкільних навчаль
них закладах, на підприємствах та в установах; а та
кож сприяння в оприлюдненні соціальної реклами в
електронних та друкованих засобах масової інфор
мації. Загальнодержавна програма забезпечення проф
ілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтрим
ки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013
роки підтверджує ці повноваження структур Міністер
ства. Якщо розуміти державну молодіжну політику як
таку діяльність уряду, що спрямована на створення
необхідних соціальноекономічних, політикоправо
вих, організаційних умов і гарантій для соціального
становлення, розвитку і вдосконалення як окремої
людини, так і всього молодого покоління [1], то цілком
логічно, що громадський та структурний рівень проф
ілактичних програм з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, яка
зачепила передусім молодь, віднесено до повноважень
ключового суб'єкта такої політики. Проте структури
Міністерства фактично задіяні до усіх п'яти рівнів
профілактичних програм, про що свідчить аналіз відом
чої статистики. До цих же рівнів залучені також інші
державні структури — Міністерство охорони здоро
в'я України, Міністерство освіти і науки України, Дер
жавний департамент України з виконання покарань,
Міністерство внутрішніх справ України, Національний
комітет з протидії соціально небезпечним хворобам,
Міністерство юстиції України, що породжує пробле
ми політичної відповідальності, міжвідомчої взаємодії
та консолідації зусиль.
Аналіз нормативної бази доводить, що Міністер
ство України у справах сім'ї, молоді та спорту та його
структурні підрозділи покликані відігравати важли
ву роль у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, поширеній у
молодіжному середовищі. До обов'язків цих ключо
вих суб'єктів державної молодіжної політики відне
сено проведення інформаційнопросвітницької ро
боти та надання широкого спектру послуг, що відпо
відають усім п'яти рівням профілактики ВІЛ. Відом
ча статистика свідчить, що така робота проводить
ся. Проте дані соціологічних досліджень демонстру
ють неадекватну якість профілактичної роботи се
ред молоді. Це виявляється у її недостатній обізна
ності з тематики ВІЛ/СНІДу, недотриманні безпеч
ної поведінки, а також у відсутності надання належ
них послуг. Дублювання та невизначеність інститу
ційних повноважень суб'єктів політики щодо про
тидії епідемії ВІЛ/СНІДу, невідповідність очікувань,
результатів та наслідків втілення профілактичних
програм серед молоді дає підстави вести мову про
потребу в комплексному осмислені проблем про
філактики ВІЛ/СНІДУ у молодіжному середовищі.
З метою запобігання поширенню епідемії ВІЛ/
СНІД доцільно періодично здійснювати аналіз ста
ну епідемії, підводити підсумки проведеної роботи,
вивчати інноваційний досвід — як вітчизняний, так і
зарубіжний. Лише постійний моніторинг поширен
ня епідемії та заходів протидії їй сприятиме пошуку
ефективних шляхів профілактики ВІЛ/СНІДу.
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ВИСНОВКИ
Отже, розв'язання проблеми боротьби з ВІЛ/
СНІДом серед молоді, в першу чергу, повинно пол
іпшити демографічну ситуацію в Україні, створити
необхідні умови для покращання соціальнопобуто
вого та економічного становища молоді, молодих
сімей та одиноких громадян. Актуальним та доціль
ним, на нашу думку, є подальше розроблення, вдос
коналення та втілення у практику принципів психо
соціальної адаптації, профілактики ВІЛ/СНІДу се
ред молоді, що допоможе їй зберегти власне здоро
в'я, реалізувати свій репродуктивний потенціал та
стати повноцінним членом суспільства.
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СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО?
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Досліджено сутність та складові сільської території як соціально?економічної системи. Виявлено сис?
темний підхід до розв'язання комплексних проблем розвитку сільських територій.
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Формування теоретикометодологічних основ со
ціальноекономічного розвитку сільських територій
передбачає пізнання найголовнішого та найбільш
істотного в даному соціальноекономічному явищі, ха
рактеристику сільської території як соціальноеконо
мічної системи та розкриття сутності досліджуваної
категорії в розрізі її функцій, складових, глибинних
зв'язків між ними, тенденцій розвитку та сучасних
особливостей. Їх виявлення вимагає дослідження на
працювань вчених та практиків, які переймаються
відповідними пошуками. Насамперед, важливо з'ясу
вати зміст поняття "сільська територія", що є предме
том даного дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукове забезпечення соціальноекономічного роз
витку сільських територій формують напрацювання
Ю.Е. Губені, Д.Ф. Крисанова, М.К. Орлатого, І.В. Про
копи, В.М. Скупого, В.І. Топіхи, В.В. Щербатюк та інших
дослідників.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити сутність та складові
сільської території як соціальноекономічної систе
ми.
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РЕЗУЛЬТАТИ
У "Великому тлумачному словнику сучасної украї
нської мови" термін "сільський" [2] трактується, попер
ше, як прикметник до села у таких відтінках: який міс
титься на території села; який відбувається у селі; який
живе, працює у селі; а також у значенні іменника щодо
"сільські": ті, що живуть у селі; у таких відтінках: влас
тиві селу, жителям села; пов'язаний з управлінням і са
моврядуванням села. Даний термін використовується у
словосполученнях, що становлять складну одиницю
термінологічної лексики — "сільська община" — фор
ма громадських відносин, що виникла в процесі розпа
ду первісного родового ладу; "сільська рада" — місце
вий виборний орган державної влади на селі. Подруге,
який міститься поза межами міста, передмістя; не
міський. У даному джерелі поняття "сільська місцевість"
подається у відтінку: властиве не міській місцевості. По
третє, з поміткою рідко вживаного трактування — те
саме, що сільськогосподарський. У словосполученні
"сільське господарство" розуміється як галузь народ
ного господарства, що охоплює різні види рослинниц
тва, тваринництва.
При цьому поняття "сільськогосподарський" у да
ному словнику подається, поперше, стосовно до
сільського господарства, пов'язаний з ним, на зразок —
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сільськогосподарські роботи. Тут же даний термін трак
тується у таких відтінках: одержуваний від сільського
господарства; який переробляє продукти сільського
господарства; якого використовують у сільському гос
подарстві; який обслуговує потреби сільського госпо
дарства, займається сільським господарством. Подру
ге, стосовно до форм трудового кооперування в
сільському господарстві. Потретє, у якому переважає
розвиток сільського господарства; аграрний.
Термін "територія" в даному джерелі з позицій
здійснюваного дослідження подається як земельний
простір, зайнятий населеним пунктом, підприємством,
установою тощо; або у відтінку — простір, на якому
поширені певні явища. Згідно Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", адміністративно
територіальна одиницями в країні визнаються область,
район, місто, район у місті, селище, село [3].
Поняття "територія" — не тотожне поняттю "міс
цевість", що трактується як якенебудь місце, простір
земної поверхні. Бо місцевість в даному випадку при
в'язується до конкретного місця. Як поняття "сільська
місцевість" розкриває результати узагальнення суттє
вих ознак конкретних місць, на яких здійснюється ве
дення сільського господарства. Як категорія "сільська
територія" відбиває найзагальніші закономірні зв'яз
ки й відношення, які існують у реальній дійсності
сільської місцевості. Тобто за змістом сільська тери
торія є більш широким поняттям, ніж сільська міс
цевість.
В українській мові поняття "сільська територія" сто
сується земельного простору, на якому розміщується
сільський населений пункт, проживає сільське населен
ня, виробляється селянами сільськогосподарська про
дукція. Адже просторове розміщення аграрного вироб
ництва, яке відбувається в галузі, може знаходитися як
у селі, так і за його межами. Варто наголосити на тому,
що сільський населений пункт має відмінні від міського
поселення властивості, а сільськогосподарське вироб
ництво пов'язується з такою формою ведення виробни
чої діяльності, де, на противагу розвитку промисловості
й послуг у місті, переважає сільське господарство, в
якому домінують галузі рослинництва та тваринницт
ва.
Академіки О.М. Онищенко та В.В. Юрчишин, вик
ладаючи концептуальні проблеми майбутнього украї
нського села і селянства, наголошують, що за своєю
природою і цільовим призначенням сільськогоспо
дарське виробництво, з одного боку, а село і селянство
— з іншого, можна розглядати як нероздільні. Йдеть
ся не про протиставлення інтересів галузі і селянства,
а винятково про таку зміну акцентів у їхній співвіднос
ності, за яких інтереси села і селянства реально визна
валися б пріоритетними і відповідно гарантувалися
всією сутністю державної аграрної політики і сукупн
істю відповідних механізмів її практичного втілення [6].
Узагальнюючи вищенаведене, до основних складових
сільської території слід віднести: земельний простір,
село, сільське населення, сільськогосподарське вироб
ництво.
Породжуючи сільську територію, її складові еле
менти за значимістю різні. Вважаємо, що вченими цілком
правомірно визнаються пріоритетними інтереси села і
селянства. Бо без них втрачається сенс функціонуван
ня сільської території. Оскільки вихідні положення со
ціальноекономічного розвитку сільської території
об'єднують надзвичайно багатовимірні складові (зе
мельний простір, сільські населенні пункти, сільське на
селення, сільськогосподарське виробництво та пов'язані
з ним сфери), то їх дослідження здійснюють різні вчені
з різноманітних позицій. Так, у доповіді на Сьомих
річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених еко
номістіваграрників академік П.Т. Саблук розвиток
сільських територій подає у контексті забезпечення еко
номічної стабільності держави [9]. Ним наголошується
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на тому, що проведені на основі відповідних організа
ційноекономічних засадах та правових актах глибинні
соціальноекономічні трансформації українського села
не забезпечили високоефективного функціонування
аграрного сектора. Основною причиною такого стану
вбачається незавершеність аграрних реформ.
Подальший розвиток сільських територій академік
П.Т. Саблук передбачає за наступних умов. Поперше,
у ринковій системі господарювання за основу оцінки
результативності галузей господарського комплексу
та його господарюючих суб'єктів варто використову
вати норму дохідності, що показує рівень прибутку в
розрахунку на авансований у виробництво ресурс. По
друге, при визначенні показника норми дохідності
включити до розрахунку земельний ресурс, який вис
тупає у якості основного засобу виробництва у
сільському господарстві. Потретє, на державному
рівні передбачити регуляторний механізм формуван
ня економічних відносин між різними секторами еко
номіки, що забезпечує співмірність між ними норми
дохідності. Такий підхід сприятиме технікотехнолог
ічному прогресу в сільському господарстві, вибору
сільськогосподарськими підприємствами інноваційної
парадигми соціальноекономічного розвитку, ефектив
ному функціонуванню агропромислового комплексу,
відродженню українського села, забезпеченню селя
нам робочих місць та необхідного заробітку, розв'я
занню проблем задоволення потреб сільського насе
лення в соціальнокультурних та соціальнопобутових
послугах.
Розвиток сільських територій досліджується як на
уковцями, так практиками. Так, дану проблему у кон
тексті забезпечення економічної стабільності держави
з позицій сучасної практики регіонального господарю
вання розглядає голова селищної ради М.І. Фурсенко.
Керівник сільради виходить з того, що місцеве самовря
дування виступає в якості підгрунтя побудови громадсь
кого суспільства. Бо від кваліфікаційного рівня виконан
ня сільською радою функцій місцевого органу самовря
дування залежить результативність розвитку сільських
територій, а зрештою, й державної аграрної політики
[11].
На думку дослідникапрактика, розв'язання існую
чих проблем розвитку сільських територій потребує, по
перше, врегулювання земельних відносин в частині роз
межування земель державної та комунальної власності
через завершення земельної реформи; подруге, раціо
налізації фінансового забезпечення сільських рад шля
хом наповнення місцевих бюджетів; потретє, спрощен
ня казначейського обслуговування місцевих бюджетів
сільських рад та їх технічне й кадрове забезпечення; по
четверте, розвитку підприємництва на селі, особливо
через активізацію малого й середнього бізнесу; поп'я
те, всебічного розвитку соціальної інфраструктури села;
пошосте, залучення до роботи в селі високопрофесій
них кадрів.
Вітчизняні економісти, розробляючи ключові поло
ження Концепції сільського розвитку, констатують, що
сільський розвиток може бути успішним лише за умови
відповідного розвитку сільських територій, де останні
виступають в якості підсистем цілісної системи сільсько
го розвитку і співвідносяться з ним як частковості з
цілим. Тому результативність сільського розвитку буде
залежати від рівня і характеру розвитку сільських те
риторій, діалектична єдність яких характеризує функ
ціонування системи і її підсистем. Адже рівень органі
зації та ефективність загальної системи значною мірою
визначає ефективність її складових підсистем і навпа
ки.
У даній науковій роботі сільський розвиток, в свою
чергу, подається як підсистема відродження вітчизня
ного сільського господарства, виведення якого на якіс
но новий, відповідний сучасним світовим вимогам рівень,
потребує розробки для кожної сільської території кон
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цепції сільського розвитку. Її основою повинна стати
прогнозна оцінка та пропозиція заходів щодо подаль
шого збереження та посилення життєдіяльності всіх без
винятку сільських поселень України.
Цілком справедливий системний підхід до розв'язан
ня комплексних проблем розвитку сільських територій
при висвітленні методологічних аспектів їх досліджен
ня пропонується вченим К.В. Прокопишаком [7].
Виходячи з викладеного, логічно зробити узагаль
нення, що відродження вітчизняного сільського госпо
дарства започатковується сільськими територіями і сто
сується конкретних сільських місцевостей. При цьому
на кожній з них відбуваються соціальноекономічні,
політичні та організаційновиробничі процеси, що знач
ною мірою залежать від результативності біоценозу —
взаємовідносин між собою в часі і конкретному земно
му просторі сукупності рослин, тварин та мікроор
ганізмів.
На підставі просторового розміщення, вітчизняний
науковець О.І. Павлов наділяє сільські території таки
ми характерними рисами, як площа, протяжність, ком
пактність, конфігурація, географічне розташування,
людність, щільність, кліматичні умови, особливості лан
дшафту [5]. Адже, відбиваючи параметри земельного
простору, сільська територія займає певну спеціально
виокремлену площу. Її протяжність виступає однією з
основних характеристик простору і виражає його роз
міри.
Конфігурація відбиває зовнішню форму сільської
території та описує взаємне розміщення на ній складо
вих частин. Розташування трактується з позиції певної
дії до значення розташовувати і подається в тлумачно
му словнику в розумінні розміщувати, розкладати, роз
ставляти в якомусь порядку, місці; знаходити місце для
чогонебудь, якесь місцеположення; розміщати, роз
ставляти в певному порядку, співвідносячи окремі час
тини чогонебудь, влаштовувати, оселяти денебудь на
проживання.
Географічний контекст передбачає розміщення
сільської території на земній поверхні і стосується її
конкретних природних умов. Оскільки останні включа
ють в себе кліматичні характеристики та особливості
ландшафту, то їх виокремлення як самостійних рис
сільської території акцентує її залежність від природ
нокліматичного середовища.
Включення до складової сільської території харак
теристики, що віддзеркалює компактність, зумовлене
властивістю значення "компактний". Це означає — без
проміжків, щільний, а також може мати відтінки: стис
лий чи короткий. Оскільки останні позиції не відпові
дають умовам функціонування сільської території (вона
не завжди є стислою чи короткою), то залишається трак
тування значення "щільний" чи "без проміжків".
Водночас "щільний" трактується як такий, складові
частини якого міцно з'єднані між собою. Але така влас
тивість для сільської території не є визначальною. Сто
совно ще одного тлумачення терміну "щільний" — який
складається з осіб, предметів і т. ін., розташованих не
далеко одне від одного, або у відтінку: який складаєть
ся з частин, що тісно, впритул прилягають одна до одної
роботі, то через просторову розосередженість дані по
зиції відбивають якісну специфіку сільської місцевості.
Тому компактність належить до якісних характерних
рис сільської місцевості.
Згідно із Законом України, територіальну громаду
складають жителі, об'єднані постійним проживанням у
межах села, селища, міста, що є самостійними адмініст
ративнотериторіальними одиницями, або добровільне
об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адмі
ністративний центр.
З метою узгодження дій органів місцевого самовря
дування щодо захисту прав та інтересів територіальних
громад, сприяння місцевому та регіональному розвит
ку створюються асоціації органів місцевого самовряду
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вання та їх добровільні неприбуткові об'єднання. Закон
України "Про асоціації органів місцевого самоврядуван
ня" визначає, що для виконання статутних завдань асо
ціація об'єднує зусилля органів місцевого самовряду
вання щодо захисту прав і законних інтересів відповід
них територіальних громад, розв'язання спільних для
територіальних громад проблем, обміну досвідом, ство
рення умов для більш ефективного здійснення повно
важень місцевого самоврядування; розробляє та подає
органам державної влади пропозиції щодо розвитку
місцевого самоврядування; надає методичну, правову та
інформаційну допомогу органам місцевого самовряду
вання у здійсненні ними своїх повноважень; сприяє
підвищенню ефективності підготовки та перепідготов
ки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищен
ню їх кваліфікації; узагальнює та поширює досвід діяль
ності органів місцевого самоврядування з питань соц
іальноекономічного та культурного розвитку; сприяє
органам місцевого самоврядування у підготовці про
ектів їх актів, програм соціальноекономічного та куль
турного розвитку територіальних громад; засновує за
соби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;
готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих
органів сільських, селищних, районних та обласних рад,
а також умов оплати праці їх працівників; готує пропо
зиції щодо типових статутів територіальних громад, по
ложень про виконавчі органи сільських, селищних рад,
органи самоорганізації населення; обстоює інтереси
територіальних громад за зверненням органів місцево
го самоврядування, які не є членами асоціації, із сус
пільно важливих питань; здійснює інші повноваження.
При виконанні покладених на асоціації органів місце
вого самоврядування завдань варто врахувати наявність
на такій території різнопланових інтересів, що мають
природний, ресурсний, галузевий, поселенський, со
ціальний, економічний, функціональний та просторовий
характер.
Названі складові в географічному просторі при по
єднанні формують сільський розвиток, який уособлює
сукупність знань про сучасне, найближче, доступне для
огляду і стратегічно віддалене майбутнє українського
села, селянства і всього сільського соціуму, а також на
прями, шляхи та механізми виведення сільського гос
подарства на засади сталого розвитку.
Отже, сталий розвиток сільської території з її со
ціумом виступають в якості цілі, що потребує досягнен
ня. Для цього варто з'ясувати конкретні проблеми
сільського населення, задоволення потреб яких
здійснюється на основі системного підходу та з ураху
ванням ринкових процедур обміну між різними учасни
ками. В якості останніх може виступати держава, юри
дичні та фізичні особи, органи місцевого самоврядуван
ня та їх асоціації тощо.
Економічною базою розвитку сільських територій
виступає виробництво, потенціал якого формують
різноманітні суб'єкти господарювання. Досліджуючи
проблеми забезпечення дохідності агропромислового
виробництва в Україні в постіндустріальний період, ака
демік П.Т. Саблук справедливо вказує, що стратегічним
завданням землеробства і рослинництва є перехід на
інтенсивний шлях розвитку, що зорієнтований на раці
ональніше використання ресурсів агроекосистеми без
зниження рівня її продуктивності; на краще викорис
тання біологічного потенціалу культурних рослин за ра
хунок створення більш адаптивних сортів і гібридів та
науково обгрунтованого технологічного регулювання їх
росту й розвитку. Пріоритетним напрямом у тварин
ництві має бути підвищення продуктивності худоби і
птиці. Для цього, насамперед, слід використовувати
високопродуктивних тварин [8]. Дані позиції безпосе
редньо стосуються поточної практики функціонування
сільських територій.
Соціальною першоосновою села є селянство. Тому
фахівці аграрної економіки виходять з того, що відро
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дження сільського господарства й села можливе лише
за умови підпорядкованості соціальноекономічних
змі н інтересам селян і населення конкретних
сільських територій, а методологія трансформацій
повинна будуватися на засадах відтворення людсько
го капіталу та надійного кадрового забезпечення.
Першо осно вою ефективног о функціо нування
сільських територій вченими визнається реальна зац
ікавленість в цьому та відповідальність держави,
органів місцевого самоврядування і, власне, кожної
сільської громади. До даного ряду зацікавлених та
відповідальних варто добавити й селян, які є безпо
середніми й найбільш активними учасниками, а не спо
стерігачами, всіх соціальноекономічних процесів на
сільських територіях.
Визнаючи пріоритетне значення сільського госпо
дарства як основного виробника та постачальника
сільськогосподарської продукції, що формує базу
продовольчої безпеки кожної нації, в світі й нашій
країні все більше формується розуміння необхідності
системного підходу до розвитку сільських територій,
враховуючи синергію сукупності економічної, соц
іальної, демографічної, виробничої, організаційно
управлінської, природновідтворювальної, рекреац
ійнооздоровчої, культурної та духовної функцій. Ви
користання наукових пропозицій у прикладному
плані дасть можливість забезпечити: соціальне
відродження села, подолання бідності переважної
частини селян та інших сільських мешканців, створен
ня послідовної та довготривалої схеми гарантування
майбутнього для сільських територій; досягнення ста
більного та ефективного функціонування, зорієнто
ваного на задоволення внутрішніх та експортних по
треб країни в продукції сільського господарства і про
дуктах її переробки.
Вчені, економісти, аграрники зазначають, що су
купність необхідних для розвитку сільських територій
функцій формують її як систему, а співвідносність
різних функцій у кожному конкретному випадку виз
начають функціональноструктурну своєрідність
кожного сільського територіального утворення. На
цій підставі сільська територія розглядається як
складна багатофункціональна природна, соціально
економічна й виробничогосподарська система з вла
стивими їй кількісними, структурними, природними та
іншими характеристиками і відповідним цьому її сут
нісним наповненням. Основними елементами, що ут
во рюю ть сі льську територію, визнають соці ум
сільської території, село, сільськогосподарські та інші
угіддя поза межами сільських поселень з розташова
ними на них виробничими об'єктами, органи місцево
го самоврядування та інші громадські організації
сільської території [10].
Проте, сучасне вітчизняне село використовує не
тільки сільськогосподарські угіддя, і не тільки для аг
рарного виробництва. При цьому в процесі сільського
розвитку задіяні також водні, лісові та повітряні ресур
си, а в сільському поселенні його жителі займаються як
забезпеченням сільськогосподарського виробництва,
так і господарською діяльністю, що не має до цього ви
робництва відношення, використовуючи наявний місце
вий ресурсний потенціал.
Системний характер організації сільської території
дозволяє виділити по вертикалі сільську територію
сільського поселення, сільську територію сільської
ради, сільську територію району, сільську територію
області, сільську територію країни. По горизонталі
конкретними сільськими місцевостями формується
сільська територія сільського поселення, що виступає
в якості структуроутворювальної складової сільської
території. Сільська територія сільської ради включає
сільські території відповідних сільських поселень,
сільська територія району — сільські території відпо
відних сільських рад, сільська територію області —
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сільські території відповідних сільських районів, а
сільська територія країни — сільські території відпов
ідних областей.
ВИСНОВКИ
Отже, сільську територію слід визначати як просто
рову земельну цілісність з відповідними ресурсами (зе
мельними, водними, лісними, повітряними) та з сіль
ською поселенською мережею, жителі якої постійно
проживають у межах сільських поселень і здійснюють
сільськогосподарське виробництво та займаються необ
хідною для існування села господарською та управлі
нською діяльністю [1]. При цьому соціальноекономіч
на, демографічна, рекреаційнооздоровча, виробнича,
організаційноуправлінська, природновідтворювальна,
культурна та духовна функції сільської території ма
ють свої специфічні системні прояви щодо кожної кон
кретної сільської місцевості.
Література:
1. Белевят О.А. Маркетинг як фактор розв'язання
соціальноекономічних проблем розвитку сільських те
риторій в умовах фінансовоекономічної кризи / О.А.
Белевят // Маркетингова діяльність в умовах фінансо
воекономічної кризи: міжвуз. наук.практ. конф. сту
дентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів, Одеса,
21 травня 2009 р. / редкол.: Ю.С. Крутій та ін.: зб. тез. —
Одеса: ОДАБА, 2009. — 83 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української
мови / [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. — К.: Ірпінь: ВТФ
"Перун", 2004. — 1440 с.
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в
Україні". — 1997. — № 24. — Ст.170. — 55 с.
4. Онищенко О.М. Концептуальні проблеми майбут
нього українського села і селянства / О.М. Онищенко,
В.В. Юрчишин // Соціальноекономічні проблеми роз
витку українського села і сільських територій: 7 річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів
аграрників, Київ, 9—10 лист. 2005 р. / Редкол.: П.Т. Саб
лук та ін. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. — 710 с.
5. Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія,
практика, політика, управління: [монографія] / Павлов
О.І. — Одеса: Астропринт, 2008. — 208 с.
6. Проектні основи Концепції сільського розвитку
/ [Юрчишин В.В., Бородіна О.М., Нелеп В.М., Онищен
ко О.М., Осташко Т.О., Петлій М.Г., Попова О.Л., Про
копа І.В., Скупий В.М., Шевченко Л.М., Щербатюк В.В.].
— К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної
економіки", 2007. — 12 с.
7. Прокопишак К.В. Методологічні аспекти дослід
ження розвитку сільських територій / К.В. Прокопишак
// Методичні основи сучасного дослідження в аграрній
економці: Міжнар. наук.теорет. конф., 3—5 берез. 2005 р.
— Житомир: Видво "Державний агроекологічний уні
верситет", 2005. — Ч. 3, ч. 1. — 222 с.
8. Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності
агропромислового виробництва в Україні в постіндус
тріальний період / Саблук П.Т. — К.: Національний на
уковий центр "Інститут аграрної економіки", 2008. —
46 с.
9. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в кон
тексті забезпечення економічної стабільності держави
/ Саблук П.Т. — К.: Національний науковий центр
"Інститут аграрної економіки", 2005. — 19 с.
10. Соціальноекономічні проблеми розвитку украї
нського села і сільських територій / [Булавко О.Г., Де
м'яненко М.Я., Дієсперов В.С., Зубець М.В. та ін.]. — К.:
ІАЕ УААН, 2005. — 84 с.
11. Фурсенко М.І. Розвиток сільських територій в
контексті забезпечення економічної стабільності дер
жави / М.І. Фурсенко. — К.: Національний науковий
центр "Інститут аграрної економіки", 2005. — С. 93—
100.
Стаття надійшла до редакції 14.07.2012 р.

121

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 327.354.316.364

О. В. Сімкіна,
аспірант кафедри європейської інтеграції,
Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ
"СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА": ДЕРЖАВНО?
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена дослідженню і аналізу поняття "соціальна політика", її змістовному наповненню,
державно?управлінському аспекту цієї політичної складової; розглянуто його основні фундаментальні
основи.
The article is devoted to the research of the concept of "social policy", its meaningful content, the
administration aspect of this political component, considered its basic fundamentals.
Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна допомога.
Key words: social policy, social protection (defence), social security, social assistance.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Доволі тривалі та складні взаємовідносини держа
ви, як історично сталого прояву влади, та людини, яка
займає відведене їй історією та розвитком місце най
більшого ціннісного орієнтиру врядування.
Теорія та історія державного управління містить в
собі не одну формулу поєднання та протистояння лю
дини з державою та навпаки. Відсутність чітко визначе
них поведінкових кодексів, чітко визначене людське
безправ'я, складність реформування непостійних взає
мовідносин, з одного боку, та феномен громадянсько
го суспільства — з іншого, є неповним переліком взає
мовпливу окресленого автором дуалізму "державалю
дина".
Найближче, на думку автора, до історичного станов
лення як держави, так і людинигромадянина виступає
саме соціальна політика як невід'ємна діяльність будь
якої держави, спрямована на задоволення соціальних
потреб людини, яка в системі внутрішньої політики дер
жави займає особливе місце. Проте поняття соціальної
політики є доволі узагальненим, що, відповідно, допус
кає різноманітну конкретизацію об'єкта дослідження,
визначених суб'єктів та остаточної мети досягнення.
Мета статті — проаналізувати зміст найбільш роз
повсюджених теоретичних визначень поняття "соціаль
на політика" та на основі здійсненого аналізу виокре
мити державноуправлінський аспект її формування та
впровадження.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення соціальної політики та її складових
у своїх працях подавали наступні іноземні науковці —
Д. Белл, Дж. Гелбрейт, К. Ероу, Д. Норт, Т. Парсонса,
Й. Шумпетера та ін. Власне трактування терміна було
додано у науку такими вітчизняним вченими, як
Б. Губський, Ю. Зайцев, В. Куценко, І. Лукінов, Д. Лу
к'яненко, C. Сіденко, В. Чужиков, А. Філіпенко та інші.
Незважаючи на спільність досліджуваного об'єкту,
кожен з перелічених вище науковців надавав соціальній
політиці певної домінуючої характеристики і трактував
її відповідно. Оскільки метою статті є виокремлення
державноуправлінського аспекту, автором було обра
но декілька пояснень терміну у вище окресленій пло
щині.
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Так, соціальну політику можна трактувати як сис
тему управлінських, регулятивних, саморегулятивних
способів та форм діяльності суб'єктів, сукупність прин
ципів,рішень, дій, що знаходять втілення в соціальних
програмах і соціальній практиці з метою задоволення
соціальних потреб, збалансованості соціальних інте
ресів людини, соціальних груп суспільства, досягнення
соціальних цілей, вирішення соціальних завдань, фор
мування соціальних цінностей. Дане бачення соціальної
політики у її широкому розумінні подають у своєму на
уковому доробку "Основи соціальної політики" вітчиз
няні дослідники Скуратівський В.А., Палій О.М. та Ліба
нова Є.М. [6].
Трохи поіншому наповнюють значення науковці з
Європейського Союзу. Науковці Philip Manow та Bruno
Palier вважають, що соціальна політика — система пра
вових, організаційних та інших заходів державних і не
державних установ та організацій, що враховують еко
номічний потенціал країни і спрямовані на підтримання
соціальної стабільності в суспільстві, створення умов
для зростання добробуту працездатних осіб та забез
печення належного рівня життя тих, хто через непра
цездатність чи інші життєві обставини не має достатніх
засобів до існування [7].
Соціальну політику можна визначити як діяль
ність держави та інших суспільних інститутів, спря
мовану на прогресивний розвиток соціальної сфери,
удосконалення умов, способу життя та якості життя
людей, забезпечення певної частини їх життєвих по
треб, надання громадянам необхідної соціальної
підтримки, допомоги і захисту — точка зору дослід
ників Ахінова Г.А. та Калашнікова С.В. Саме це трак
тування соціальної політики подається як централь
ний термін в підручнику "Социальная политика: учеб
ное пособие", який є доволі відомим серед науковців
Росії [1].
Їх опонент — пан А.А. Кочетков — вважає, що соц
іальна політика — це система економічних відносин,
коли держава забезпечує кожному члену суспільства га
рантії певного рівня життя, мінімально необхідного для
розвитку і використання його здібностей (трудових,
підприємницьких, особистісних) і забезпечує його при
втраті цих здібностей (люди похилого віку, хворі, інва
ліди, діти, тощо) [4; с. 472].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Наступне теоретичне трактування соціальної по
літики є авторським розумінням, яке може в чомусь ду
блювати пояснення сталих наукових авторитетів, може,
навпаки заперечувати та не погоджуватися з їх визна
ченням.
Отже, дослідивши ряд наукових тлумачень, прихо
димо до висновку, що найповніше соціальну політику
слід розуміти як особливий аспект внутрішньої політи
ки держави, метою і змістом якого є регулювання всьо
го комплексу соціальних процесів і відносин класів,
верств, соціальних, соціальнодемографічних, соціаль
нопрофесійних груп, соціальних спільнот з приводу
збереження та зміни їх соціального стану.
Таке синергетичне розуміння соціальної політики,
на нашу думку, забезпечує не тільки її вірне тлумачен
ня, але й визначає значну роль всіх зазначених соціаль
них суб'єктів у діяльності державного управління, взає
мовплив та взаємозв'язок між ними та, врештірешт,
відповідальність за розв'язання питання пріоритетних
соціальних візій на рівні державного врядування.
Державноуправлінський аспект соціальної політи
ки може бути представлений як форма свідомого впли
ву на соціальну сферу життєдіяльності людей з метою
її зміни. Дане узагальнене уявлення про соціальну по
літику держави, на думку автора, дозволяє розглянути
її як частину державного управління, об'єктом якого є
соціальна сфера життя людей. Через специфіку соціаль
ної сфери як об'єкта управління соціальна політика та
кож є специфічним впливом. Усвідомивши цю особ
ливість соціальної сфери, ми зможемо також зрозумі
ти особливість діяльності держави, яка позначається
таким поняттям, як "соціальна політика".
Соціальна сфера життя суспільства розкладається
на об'єктивні і суб'єктивні складові. Як приклад відпо
відного поділу можна навести наступне: до об'єктивних
необхідно віднести умови життя індивідів, а до су
б'єктивних — потреби індивідів.
При цьому соціальна сфера життя людей представ
лена як відносини між умовами життя людей і їх потре
бами. Соціальна політика впливає на умови життя лю
дей. Для того, щоб соціальна сфера стала об'єктом дер
жавного управління, необхідний такий рівень її розвит
ку, який вимагав би втручання держави. Умовою, за якої
це втручання стає дійсним, є такий рівень розвитку по
треб індивідів, який не може бути задоволений за раху
нок власної праці, як це мало місце в аграрних суспіль
ствах, а задовольняється високорозвиненим промисло
вим виробництвом. Тому розвиток виробництва і ступінь
поділу праці в цьому виробництві є матеріальною осно
вою необхідності державної інтервенції в соціальну
сферу життя людей.
Якщо економічною основою соціальнополітичної
діяльності держави є промисловий спосіб виробництва
і розподіл праці, то соціальною основою є об'єднання
представників найманої праці, чий інтерес так само, як і
інтерес підприємців, базується на даному виробництві.
Через обмежені можливості виробництва задовольня
ти потреби індивідів, між виробництвом і споживанням
виникає протиріччя, на основі якого розгортається со
ціальний конфлікт. Обмежений і конфліктний характер
відносин між індивідами як результат обмеженого ви
робництва, формує такі групи людей, які можуть відтво
рюватися за умови допомоги останнім з боку суспіль
ства в особі держави. До цих груп людей відносяться ті,
які або через малолітство, або через хворобу, або
старість, або в результаті відсутності роботи не в змозі
самостійно забезпечити задоволення своїх потреб і по
треб своєї сім'ї. Дані групи людей були у всі часи, проте
потреби цих груп людей не вимагали загальної захисту
з боку держави і здійснювалися в основному на місце
вому рівні. Соціальний захист як легітимізована
діяльність держави набуває загального характеру, а
потреби індивідів стають політичною категорією тільки
на промисловій стадії виробництва, коли продуктивна
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сила суспільства — людина — починає більш активно
продукувати свій суспільний характер. Цей громадсь
кий характер виробництва і людини зумовлює соціаль
нополітичну діяльність держави в соціальній сфері та
державне управління потребами людини.
Для того, щоб держава була в змозі управляти со
ціальною сферою в рамках своєї соціальнополітичної
діяльності, вона редукує соціальну сферу в категорії
політики. Це означає, що держава виділяє з усієї сукуп
ності відносин соціальної сфери життя суспільства такі
відносини, які починають мати загальний характер і тим
самим, враховуючи їх специфіку, повинні захищатися
політично. Обов'язок захисту з боку держави своїх гро
мадян витікає з соціальної суті самої держави, яка по
лягає у встановленні політично детермінованого со
ціального зв'язку між людьми.
Тобто соціальний захист є особливою політичною
формою включення індивідів у соціальне життя з метою
зняття економічних перешкод, що не можуть бути пе
реборені особою самостійно. Цим актом держава виз
начає "соціальну зону" свого політичного впливу, свого
захисту даної соціальної зони всіма засобами і спосо
бами, що знаходяться в її розпорядженні. Соціальна
сфера при цьому постає перед нами як конституційно
окреслені соціальні права і забезпечені економічними
можливостями соціальні гарантії.
Соціальні права — це реалізовані відносини під егі
дою держави, це відносини, в які вступає індивід вільно,
по праву, без будьяких обмежень і попередніх умов з
боку будького, це особлива форма регулювання відно
син у суспільстві з боку держави і особлива інституціо
нальна форма дозволу соціального конфлікту.
Соціальні гарантії — це забезпечені існуючими дер
жавними ресурсами декларовані соціальні права, со
ціальні права в дії, реалізовані соціальні права. Тому со
ціальні гарантії та права, наприклад, Х. Ламперт, вклю
чає в поняття власності, якою ніби спочатку наділяють
ся представники найманої праці. Соціальні гарантії у
зв'язку з цим можна розглядати так само, як можливе
право громадян розпоряджатися тими ресурсами, які
знаходяться в розпорядженні держави. Тому для дер
жави в її соціальнополітичної діяльності є важливою
проблемою визначення кола осіб, які мають право на
частину доходу держави, а тим самим на деякі пільги.
В управлінському розумінні соціальні фактори
відіграють значну роль в економічному розвитку і нау
ковотехнічному прогресі. Активна соціальна політика
— найважливіша передумова підвищення ефективності
виробництва, отже, кінцевою і основною метою сусп
ільного розвитку є підвищення рівня життя населення,
його добробуту. Вважаємо, що вихідна складова в дер
жавній політиці — це саме соціальна політика.
Незалежно від суспільного ладу, будьяка держава
визначає соціальну стратегію, соціальні пріоритети в той
чи інший період розвитку країни. Тому зараз у світі
широко поширені поняття "соціальна ринкова економі
ка", "соціальноорієнтована ринкова економіка", "соці
альна держава", "соціальна безпека" та ін.
У сучасному ліберальнодемократичному світі бага
то країн оголосили себе (і юридично закріпили в основ
них законах) соціальною державою.
Соціальна держава прагне здійснювати гуманну со
ціальну політику: дбати про працевлаштування робочих
ресурсів, права людини, створювати доступні системи
охорони здоров'я та освіти, розвинену систему соціаль
ної підтримки малозабезпечених верств населення, бо
ротися з бідністю, злочинністю, попереджати соціальні
конфлікти.
Державна соціальна політика — один з основних
напрямів внутрішньої політики держави. Найважливі
шим завданням соціальної політики є досягнення пев
ного рівня рівноваги у суспільному житті через:
— надання державних гарантій для запобігання або
амортизації наслідків стихії, голоду, хвороб, природ

123

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
них і техногенних катастроф, демографічного "вибу
ху" і т.д.;
— перерозподіл матеріальних засобів і організацій
них зусиль, спрямованих на забезпечення певного рівня
життя і зміна його якості в напрямі, знижує соціальну
напруженість;
— регулювання способу життя (податками, засоба
ми благодійності).
У сучасних умовах у світовій практиці прийнято, що
держава замовляє науковий аналіз соціального стану і
розробку пріоритетних напрямів у підготовці соціаль
но спрямованих заходів, оцінці обсягу фінансування
соціальних заходів, забезпечення колективами фахівців,
серед яких ключові позиції мають вчені: політологи,
філософи, демографи і ін.
При розробці соціальної політики постає питання
про соціальні пріоритети або соціальні завдання, які
визнаються суспільством на конкретному етапі його
розвитку як найбільш нагальні і невідкладні, що потре
бують першочергового вирішення. Цей вибір протікає
на фоні і під тиском політичної боротьби за грома
дянські права, за задоволення соціальних потреб та ви
мог.
Загальновідомо: соціальна політика виступає однією
з найважливіших функцій будьякої держави. Тому не
дивно, що основним завданням соціальної політики ви
ступає діяльність державних та громадських інститутів,
суспільних груп та окремих осіб (суб'єктів соціальної
політики), спрямована на реалізацію соціальних потреб
людини, що забезпечують її життєдіяльність та розви
ток як соціальної істоти на основі відносин принципу
соціальної справедливості при беззастережному дотри
манні її громадянських прав та свобод.
Маючи на меті становлення і подальший розвиток
людини та соціуму в цілому, у демократичній державі
соціальні цілі формуються виходячи з інтересів інсти
тутів громадянського суспільства, і державна соціаль
на політика є узагальненим вектором інтересів різних
соціальних груп. Як визначають дослідники, засад со
ціальної політики дотримуються як в державах загаль
ного добробуту (або як їх ще визначають "соціальні дер
жави"), так і країнах третього світу.
Безперечно, кінцевий результат державної соціаль
ної політики досягається завдяки діяльності не лише
держави та її інститутів, а й інших суб'єктів, що здійсню
ють власну соціальну політику, яка тією чи іншою мірою
збігається з державною у рамках існуючого правового
поля.
Важливо відзначити, що серед суб'єктів соціальної
політики ключова роль належить саме державі, оскіль
ки інші — приватні — суб'єкти державної соціальної
політики виступають як інститути досягнення постав
лених державою цілей і функціонують в рамках, зада
них державою. Іншими словами, для досягнення своїх
цілей держава діє через ряд суб'єктів різних видів діяль
ності, які можуть вважатися суб'єктами державної со
ціальної політики тільки в тій мірі, в якій вони забезпе
чують поставлені державою соціальні цілі.
Вся інша їх активність, навіть якщо вона має со
ціальний ефект, не може вважатися державною ціле
спрямованою соціальною політикою. Тобто в кінцево
му рахунку суб'єктами соціальної політики держави є
саме сама держава як форма організації влади, її інсти
туції та громадські структури, чия діяльність у со
ціальній сфері визначається державними цілями.
Держава є суб'єктом соціальної політики, яка являє
собою діяльність, спрямовану на управління соціальним
розвитком суспільства, забезпечення задоволення мате
ріальних і духовних потреб його членів і регулювання
процесів соціальної диференціації суспільства. Однак,
очевидно, що, незважаючи на певний зв'язок, задоволен
ня соціальних потреб та регулювання суспільних відно
син належать до різних функціональних систем держа
ви. При всій умовності поділу економічних, політичних і
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соціальних сфер, власне, до соціальної сфери відносять
ся тільки соціальні функції держави, тоді як регулюван
ня суспільних відносин є політичною діяльністю, спря
мованою на вирішення політичних завдань влади.
Саме характеристику цієї економічної складової
соціальної політики, ролі держави у передачі та най
більш помітні відмінності в підходах до соціального за
хисту поклав у основу своєї класифікації шведський
науковець Р. ЕспінгАндерсен: три основні моделі со
ціальних держав: ліберальна, консервативна (корпора
тивна) і соціалдемократична [3. с. 38]. Ця класифікація
неодноразово розкривалася автором у наукових тезах.
Зазначимо лише, що три вищезгадані моделі, будучи
"ідеалом" побудови соціальної політики держави та ма
ючи як позитиви, так і недоліки, у світовому просторі
не зустрічаються в чистому вигляді. На практиці зазви
чай можна спостерігати компелювання складових лібе
ральної, корпоративної і соціалдемократичної моде
лей при явному переважанні рис однієї з них.
Як історичний феномен, соціальна політика держа
ви як чітке вираження кінцевих цілей і результатів еко
номічного зростання остаточно окреслилась у ХХ
столітті, навіть його другої половини.
Незважаючи на те, що в історії не існувало держав
них об'єднань, які так чи інакше не вирішували основ
них напрямків, притаманних соціальній сфері, дана
діяльність зводилася до лише до сталої допомоги пост
раждалим від посухи, неврожаїв, епідемій різноманіт
них захворювань і т.д. Проте ніяким чином не більше.
Лише з часом пріоритети соціальної складової
вплітаються в загальну систему державної політики, а в
рамках формування громадянського суспільства розши
рюють свої можливості і поширюються не тільки на сталі
державні установи та їх зв'язки. Соціальна політика у
своїй функціональності починає спиратися на активні
недержавні об'єднання і групи.
"Проблематика власної політики оформлювалася
протягом ХІХ—ХХІ століть. Зростання масштабів дер
жавного втручання в суспільні процеси сприяло виді
ленню соціальної політики з усього комплексу гро
мадського регулювання як самостійного напряму, що
охоплює специфічну сферу людського життя і діяль
ності. Поява самого поняття "соціальна політика" по
в'язане з формуванням у другій половині XIX ст. теорії
і практики соціальної держави, що втручається в
суспільні процеси, з метою їх регулювання та стабілі
зації. Нові функції держави, що виникли у зв'язку з її
соціалізацією, отримали більш системний та якісно виз
начений характер і були об'єднані терміном "соціальна
політика" [5, с. 112—120].
Соціальна політика — досить складна функціональ
на система, що включає у себе ряд складників. А саме:
суб'єкт, об'єкт, суб'єктнооб'єктні відносини, цілі та
механізми. Як система вона також структурно ієрархі
чно вибудувана, забезпечується ресурсами і має різні
модальності (форми) та прояви в залежності від конк
ретного змісту суб'єктнооб'єктних відносин і ситуацій.
Реалізація соціальних функцій держави здійснюється
за діяльності соціальних інститутів на різних організацій
них рівнях. До суб'єктів соціальної політики держави
відносяться компетентні державні установи, що форму
ють соціальне інформаційне та правове поле, здійснюють
матеріальне забезпечення або представляють натуральні
види допомоги (державні соціальні послуги) у межах зат
верджених федеральних або територіальних гарантій.
Роль держави полягає в забезпеченні досягнення
відповідного результату за рахунок самих різних ме
ханізмів. Для вирішення своїх соціальних завдань дер
жава задіює профспілки, інститути громадянського сус
пільства, політичні партії і корпорації, гуманітарні ус
танови, фонди, асоціації та інші недержавні освіти.
Державна соціальна політика — це дії держави в
соціальній сфері, що переслідують певні цілі, співвідне
сені з конкретноісторичними обставинами, підкріплені
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необхідними організаційними і пропагандистськими
зусиллями, фінансовими ресурсами і розраховані на
певні соціальні результати.
Держава реалізує свої соціальні завдання в умовах,
коли в демократичному громадянському суспільстві
множинність ідеологій і суб'єктів породжує різно
манітність цілей і множинність стратегій соціальної по
літики. При цьому держава у своїй соціальній політиці
інтегрує цілі різних суб'єктів і прагне до підпорядкуван
ня їх діяльності своїм цілям, спрямованим на задово
лення потреб більшості у соціальному прогресі. У такій
якості соціальна політика держави є узагальненою со
ціальною функцією, в рамках якої реалізуються окремі
соціальні функції.
Певна державна структура соціальної політики скла
дається з основних напрямів, які копіюють систему її
соціальних функцій, і механізмів реалізації цих функцій,
у якості яких можуть виступати різні, і не тільки дер
жавні, структури, норми і принципи. Наприклад, інсти
тути та принципи трипартизму та соціального партнер
ства, будучи важливими механізмами, через які реалі
зується цілий ряд соціальних функцій соціального захи
сту, згладжування соціальної нерівності, забезпечення
зайнятості, надання соціальних послуг і підвищення доб
робуту, не відносяться до структурних елементів держа
ви. Створені і функціонуючі як механізми соціальної пол
ітики, вони забезпечують вирішення поставлених держа
вою завдань. На цьому прикладі видно, що соціальна пол
ітика є не тільки узагальненою функцією держави, а й
узагальненим механізмом її функціонування, реальним
механізмом досягнення соціальних цілей.
Соціальна політика здійснюється державою не лише
виходячи з певних принципів і соціальних цілей, але й
відповідно до певних економічних, політичних і ситуа
тивних умов і в реальності є результатом багатьох фак
торів.
Соціальна політика динамічна, мінлива, схильна до
кон'юнктури. Зовнішні умови реалізації соціальної по
літики можуть істотно змінювати її на тривалі періоди
часу. Відповідних історичних прикладів можна навести
безліч. Найяскравіший з них — це відмова більшості
країн "загального благоденства" від проголошених
принципів і цілей досягнення високого рівня добробуту
для всіх в результаті невідповідності цієї задачі еконо
мічним можливостям.
Таким чином, суть соціальної політики держави по
лягає в підтримці відносин як між соціальними група
ми, верствами суспільства, так і всередині них, у забез
печенні умов для підвищення добробуту, рівня життя
членів суспільства, у створенні соціальних гарантій для
участі в суспільному виробництві.
Таким чином, важливим завданням соціальної пол
ітики є адресна (тобто призначена для конкретних груп
населення) соціальна підтримка з боку держави, в пер
шу чергу, слабозахищених верств населення. Вирішен
ня цього завдання має на меті підтримку оптимальних
співвідношень між доходами активної (зайнятою) час
тини населення і непрацездатних громадян через ме
ханізм податків і соціальних трансфертів [2, с. 621].
Практика проведення соціальної політики в розви
нених країнах виробила кілька основних пріоритетів у
її реалізації: регулювання зайнятості, політика держа
ви у формуванні доходів, житлова політика, соціальний
захист громадян.
Охарактеризуємо вищеокреслене кількома узагаль
неними тезами:
— державна політика доходів полягає в перероз
поділі їх через держбюджет шляхом диференційовано
го оподаткування різних груп одержувачів доходу і со
ціальних виплат (при цьому значна частка національно
го доходу переходить від страт населення з високими
доходами до страт з низькими доходами);
— політика зайнятості виступає іншим найважливі
шим напрямком соціальної політики, тому що високий
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рівень зайнятості забезпечує і відповідні доходи основ
ної частини населення; держава в своїй політиці прагне
до досягнення повної зайнятості, причому в даному кон
тексті під цим поняттям мається на увазі такий рівень
зайнятості, коли існує лише фрикційне та структурне
безробіття;
— житлова політика — політика забезпечення не
обхідних житлових умов — також розглядається в су
часних західних країнах як інструмент соціальної пол
ітики, отже, швидко вирішені житлові проблеми підси
люють територіальну рухливість робочої сили, що в
умовах суттєвих структурних зрушень набуває особли
вої значущості;
— соціальний захист можна характеризувати як дер
жавну систему суспільних відносин, призначену для за
доволення матеріальних потреб громадян із спеціаль
них фондів через індивідуальну форму розподілу.
Соціальна політика безпосередньо відчуває на собі
вплив мінливого світу. Являючи собою функціональну си
стему держави, постійно перебуває в динаміці, змінюєть
ся слідом за мінливим світом і при цьому трансформує цілі,
принципи і структурні елементи самої держави.
Держава набуває певні якості тільки в результаті
появи нових правових норм. Для захисту від впливу не
достатньо обгрунтованих експериментів над державою
і суспільством всі держави створюють украй консерва
тивну, протидіючу новаціям правову систему. Це доз
воляє протистояти ситуативній динаміці соціальної по
літики і допускати тільки об'єктивно обгрунтовані, що
гарантують прогрес, зміни. У цьому відношенні соціаль
не законодавство всіх країн більш консервативне, ніж
економічне, що пов'язано з важкістю прийняття со
ціальних рішень і неможливістю їх швидкого виправлен
ня у разі помилки.
Отже, мета, поставлена на початку нашої статті,
може вважатися досягнутою: нами було досліджено і
проаналізовано як теоретичне поняття "соціальна по
літика", її змістовне наповнення, так і державноуправ
лінський аспект цієї політичної складової, розглянуто
його основні фундаментальні основи.
Підсумком викладеного вище постає наступна ідея:
в останні роки у центр політичних дискусій практично у
всіх країнах світу виходять саме пріоритети соціальної
політики. І це не дивно, адже від того, як живе і розви
вається суспільство, залежить успіх та авторитет конк
ретної держави на міжнародному рівні. Що і підтверд
жує необхідність та важливість ретельного наукового
дослідження основ державноуправлінського аспекту
соціальної політики.
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ДОСТУПНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ
НАСЕЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНО?ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Систематизовані види доступності комунальних послуг для населення і визначено критерії їх кваліфі?
кації. Запропоновано введення категорійно?понятійного комплексу "соціальна доступність", та проведено
порівняння соціальної доступності послуг для населення по країнах на макроекономічному та мікроеконом?
ічному рівнях. Розроблено модель впливу соціальної доступності на рівень платіжної дисципліни населення
за комунальні послуги.
The article is dedicated to the analysis of systematized types of accessibility utilities. Introduced new concepts
and complex categories and comparison of social services available to countries on macroeconomic and microeconomic
levels. The model of social influence on the level of availability payment subject population for housing and utilities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблематику витрат населення на житловокому
нальні послуги та соціального захисту вразливих верств
населення з боку держави проаналізовано в публікаціях
І. Башмакова [1], С. Хачатряна [2], В. Саріогло [3], С. Ге
расименко [4], А.Єрмішиної [5] та дослідженнях міжна
родних інституцій [6].
Разом з тим, у цих та інших публікаціях бракує ком
плексного підходу до визначення цієї соціальноеконо
мічної характеристики домогосподарства та її визна
чального впливу на розвиток сфери комунальних по
слуг, що стало предметом дослідження, висвітленого у
цій статті.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної наукової публікації є визначення по
няття соціальної доступності послуг для населення,
чинників, які її формують, порівняння доступності на
макро та мікрорівнях, взаємозв'язків між соціальної
доступністю та платіжної дисципліною населення за
житловокомунальні послуги.
Вплив соціальної доступності на розвиток сфери
комунальних послуг визначатиметься залежністю
темпів приведення підприємств цієї сфери до рівня рен
табельного і прозорого виробництва товарів, ресурсів
та якісного надання послуг від зростання добробуту
населення та покращення соціального сприйняття ре
форми галузі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Лібералізація цін і тарифів в ході ринкових перетво
рень призвела до суттєвого подорожчання житловоко
мунальних послуг. Характерною особливістю такого по
дорожчання в багатьох країнах стало випереджаюче
зростання вартості житловокомунальних послуг у по
рівнянні з цінами на інші споживчі товари та послуги. В
Україні за період з 1992 по 2001 роки ціни на всі спо
живчі товари і послуги зросли більш ніж в 89 тис. разів,
а тарифи на комунальні послуги — в 1,46 млн разів. Та
ким чином, підвищення тарифів на житловокомунальні
послуги в 16 разів перевищило зростання цін на всі спо
живчі товари і послуги разом узяті.
У лютому 1994 року Уряд України приступив до
здійснення програми поетапного переходу до повної
оплати вартості житловокомунальних послуг сім'ями
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з достатнім рівнем доходів. Був затверджений графік по
ступового підвищення розміру платежів населення за
спожиті житловокомунальні послуги до наступних
рівнів фактичної вартості послуг: 20% в 1994 році, 40%
в 1995 році, 60% в 1996 році. Поставлена мета була до
сягнута: якщо на початку 1995 року населення України
в середньому відшкодовувало 6% – 8% фактичної вар
тості послуг, то в січні 1996 року цей показник становив
уже 60%. Влітку 1996 року відбулося чергове підвищен
ня тарифів на всі види житловокомунальних послуг, і
рівень відшкодування населенням фактичної вартості
послуг склав уже 80%. Станом на кінець 2001 рік було
досягнуто 100% відшкодування населенням фактичної
вартості комунальних послуг в різних регіонах Україні,
але подальші політичні чинники на місцевому на націо
нальному рівнях зупинили цей процес, що призвело до
зниження показника протягом наступних 10 років у се
редньому до 60%. Саме в період 90х років минулого
сторіччя в Україні стає актуальним питання забезпечен
ня платоспроможного попиту на товари і послуги у
житловокомунальному господарстві, тобто забезпе
чення балансу між інтересами підприємств, населення
та держави. Таким чином, доступність послуг для насе
лення виникає як соціальний чинник, що впливає на тем
пи оздоровлення економіки сфери житлових та кому
нальних послуг грунтуючись на соціальноекономічних
характеристиках різноманітних верств населення.
Доступність житловокомунальних послуг мають
важливе значення для добробуту людей. Особливо для
малозабезпечених домашніх господарств, коли висока
вартість житловокомунальних послуг в порівнянні з
низькими доходами часто пов'язані із серйозними
фінансовими труднощами.
Практика провідних країн Європейського Союзу
потребує розглядати 5 видів доступності у сфері кому
нальних послуг: фізичну, економічну, інформаційну, об
'ємну та якісну. В Україні приділяється увага фізичній та
якісній, перша частіше вживається як технічна дос
тупність. Сутність технічної доступності полягає у мож
ливості отримання житлових та комунальних послуг, що
пов'язано з наявністю інфраструктури (об'єктів генерації
, транспортування та постачання послуги або комуналь
ного товару, ресурсу). Якісна доступність — це своєрід
ний інтегральний показник відповідності якості кому
нальної послуги або товару вимогам чинного законодав
ства (органолептичним, технічним, температурним, часо
вому регламенту та іншим характеристикам якості).
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Технічна та якісна доступності запроваджені як інтег
ральні характеристики послуг для оцінки діяльності
суб'єктів природних монополій та суміжних ринків кому
нальних послуг. Складові інтегральних показників розра
ховуються на базі статистичних даних та форм звітності
для комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері
комунальних послуг та електроенергетики.
Інформаційна доступність, виходячи з розуміння
провідних країн світу, характеризує можливість спожи
вачів своєчасно різноманітними засобами отримати ви
черпну інформацію про якісні та економічні характери
стики послуги та відповідну діяльність суб'єкта вироб
ництва, транспортування та постачання комунальної по
слуги або товару. Об'ємна доступність характеризує
об'ємні показники послуги, що доступні для споживан
ня. Останній вид доступності, на погляд автора публі
кації, не є системним, тому що є наслідком економічної
доступності (обсяг комунальної послуги, що може бути
сплачено споживачем) або одним з показників техніч
ної доступності, тобто наявності інфраструктури (ме
реж) для забезпечення споживача відповідної послугою.
Аналіз економічної доступності послуг, товарів та
ресурсів для населення, з метою забезпечення соціаль
ноорієнтованого державного регулювання сферою
комунальних послуг, має стратегічне значення.
Поперше, під час аналізу економічної та соціальної
доступності необхідно поєднати житловокомунальні,
комунальні послуги, товари і ресурси (далі — ЖКП) з при
чини їхньої статистичної нероздільності та соціального
сприйняття як єдиного комплексу послуг відносно якого
розраховується платоспроможність домогосподарства.
Подруге, на думку автора, треба визначити даний
вид доступності, як "соціальна доступність", з наступ
них причин:
— зазначена характеристика досі не має усталено
го визначення та єдиної назви (економічна доступність
[1], цінова доступність [5], соціальне сприйняття, поріг
чутливості);
— поняття стосується виключно однієї групи спо
живачів — населення (домогосподарств), готовність та
здатність сплачувати яких залежить, зокрема, від со
ціальнодемографічних характеристик, що не має відно
шення до інших груп споживачів (об'єкти бюджетної
сфери, підприємства), спроможність до оплати ЖКП
яких визначається відповідно видатками бюджету на ці
цілі та економічною доцільністю;
— недоступність послуг надає право для домогоспо
дарства звертатися за державної соціальної допомогою.
Соціальна (економічна) доступність житловокому
нальних послуг для населення досі не має офіційного
визначення у чинному законодавстві України також. У
2000 році вперше законодавчо закріплені державні со
ціальні нормативи та соціальні гарантії у зазначеній
сфері. З метою визначення державних гарантій щодо
надання житловокомунальних послуг та розмірів пла
ти за житло і житловокомунальні послуги, які забез
печують реалізацію конституційного права громадяни
на на житло запроваджені такі нормативи [7]:
— гранична норма оплати послуг з утримання жит
ла, житловокомунальних послуг залежно від отриму
ваного доходу;
— соціальна норма житла та нормативи користуван
ня житловокомунальними послугами, щодо оплати
яких держава надає пільги та встановлює субсидії ма
лозабезпеченим громадянам;
— показники якості надання житловокомунальних
послуг.
Опосередковано сутність соціальної доступності
віддзеркалена в нормативах користування житловоко
мунальними послугами, які закладаються в розрахунок
розмірів субсидій та пільг. Але зазначені соціальні нор
мативи не є комплексними та не створюють підгрунтя
для прогнозів соціальних наслідків під час приведення
тарифів до економічно обгрунтованого рівня.
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Автор цієї публікації пропонує до впровадження
новий категоріальнопонятійний комплекс — "соціаль
на доступність". Соціальна доступність житловокому
нальних послуг — соціальноекономічна характеристи
ка домогосподарстваспоживача житловокомунальних
послуг і товарів, що вимірюється питомою часткою вит
рат на сплату житловокомунальних послуг і товарів до
сукупних витрат домогосподарства, наслідком переви
щення граничного рівня якої є падіння платоспромож
ності або повна неспроможність домогосподарства
сплачувати за відповідні послуги, що є підставою для
отримання відповідних видів державної соціальної до
помоги за умови споживання житловокомунальних
послуг у межах соціальних норм і нормативів. Соціаль
на доступність — це фактично здатність домогосподар
ства сплачувати житловокомунальні послуги в гаран
тованих державою обсягах (соціальних норм та норма
тивах), що не обмежує спроможність до споживання
інших товарів та послуг першої необхідності (продукти
харчування, охорона здоров'я, освіта).
Поняття "соціальна доступність" є досить широким
і охоплює не лише економічні, а й соціальні, і політичні
аспекти. Проводячи оцінку соціальної доступності жит
ловокомунальних послуг, важливо розрізняти два по
няття: здатність споживача оплатити послуги (платос
проможність) і його готовність платити. Необхідно заз
начити, що готовність платити знаходиться на межі між
економічними, соціальними, політичними та мотивова
ними аспектами доступності. Метою аналізу готовності
платити є визначення максимальної суми, яку спожи
вач готовий заплатити за певний обсяг послуги певної
якості. Крім того, аналіз готовності платити дозволяє
дізнатися, наскільки більше згодні платити домогоспо
дарства за послуги кращої якості. Аналіз готовності
платити грунтується на суб'єктивних судженнях спожи
вача про власні фінансові можливості, якість і ціну по
слуг. Тому готовність більш доцільно розглядати як
складову аналізу якості послуг та визначення оптималь
ного співвідношення ціна/якість грунтуючись на соціо
логічних обстеженнях та опитуваннях. Своєрідним си
нонімом готовності є соціальна прийнятність ціни на
ЖКП, що багато в чому визначається суспільним сприй
няттям справедливості ціни. У цьому сенсі соціальну
прийнятність можна розглядати як колективну го
товність суспільства в цілому платити за житловоко
мунальні послуги. Зростаючі ціни при одночасному по
гіршенням якості послуг, змушують багатьох спожи
вачів сумніватися в справедливості діючих цін на ЖКП.
Сприйняття справедливості цін і тарифів на ЖКП
не обмежується довірою або недовірою населення до
рахунків за послуги, що виставляються підприємства
ми цієї галузі. Багато соціальних питань у цій сфері не
обхідно розглядати крізь призму "справедливості", яка
зачіпає чотири основні аспекти (див. табл. 1).
Здатність платити або показник платоспроможності
відповідає на питання, чи достатній рівень доходу до
могосподарства, щоб оплатити вартість ЖКП без сер
йозного збитку для споживання інших товарів і послуг
першої необхідності. Сім'я вважається нездатною пла
тити за послуги, якщо оплата цих послуг вимагає знач
ного скорочення витрат на інші товари і послуги пер
шої необхідності. Економічний аналіз платоспромож
ності грунтується на об'єктивних статистичних даних, і
його результати мають бути достатньо надійними.
Таким чином, платоспроможність є основним інди
катором доступності послуг. Показник платоспромож
ності визначає рівень доходу домогосподарства, дос
татній для оплати ЖКП без значної втрати споживан
ня інших товарів і послуг першої необхідності.
Платоспроможність залежить як від ціни та обсягу
споживання послуг, так і від фінансової здатності на
селення сплачувати спожиті послуги, тобто пов'язана в
основному з визначенням тягаря (питомої ваги) витрат
населення на оплату послуг. Це означає, що доступність
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послуг зростає, якщо їх вартість
Таблиця 1. Основні аспекти соціальної справедливості тарифів та цін на
житловоEкомунальні послуги
зменшується та/або фінансові мож
ливості населення зростають.
Фінансова здатність населення
оплачувати послуги оцінюється на
рівнях [3]:
— макроекономічному — оцінка
тягаря витрат на послуги з викорис
танням макроекономічних даних
("макродоступність" або оцінка пла
тоспроможності населення країни в
цілому);
— мікроекономічному — оцінка
тягаря витрат на послуги з викорис
танням мікроекономічних даних
("мікродоступність" або оцінка пла
тоспроможності в розрізі окремих
груп домогосподарств/ населення).
Найкоректнішим методом кіль
кісної оцінки доступності послуг на
макрорівні, або на рівні країни в ціло
му, є визначення частки доходів або
витрат середньостатистичного домогосподарства, що робництва, транспортування та постачання послуг (то
припадає на оплату послуг. Даний показник є найбільш варів, ресурсів) у сфері житлового та комунального гос
поширеним серед країн Європейського Союзу та СНД. подарства (енергоємність та втрати у 2—3 рази вище за
Макродоступність через порівняльний аналіз з по середньоєвропейські показники).
страдянськими країнами є доцільним через багато
Оцінка рівня макродоступності є необхідною при
спільних чинників: стан інфраструктури житлокому порівнянні ситуації в декількох країнах. Але є недостат
нального господарства, технологічний уклад економіч ньою при ухваленні конкретних рішень під час підвищен
ного розвитку, види та принципи системи соціального ня тарифів і соціального захисту населення.
захисту населення. Наведемо показники макродоступ
На думку автора, оцінувати рівень соціальної мікро
ності за даними відповідних національних статистичних доступності треба із застосуванням наступних підходів:
служб (див. рис. 1).
— визначення середньої частки витрат на ЖКП у
Аналіз по країнах СНД за даними 2010 року дає змо сукупних витратах середнього домогосподарства;
гу зробити неоднозначні висновки: порівняно невеликі
— розрахунку частки домогосподарств, витрати на
витрати населення в Україні на ЖКП (9,5% проти 9,2% у ЖКП яких перевищують встановлений Урядом [9] гра
середньому по країнах) у сукупності з витратами на про ничний рівень (10% та 15% від сукупних витрат).
дукти харчування забезпечує країні найгірші показники
Даний аналіз дозволяє визначити частку домогоспо
доступності двох видів товарів і послуг першої необхід дарств, які вимушені платити за послуги "занадто багато",
ності: 61,1% проти 52,3% по наведених інших країнах.
тобто платежі яких перевищують встановлений критерій
Порівняння України з країнами Європейського Со доступності. Результати такої оцінки допомагають оціни
юзу зумовлено поступовою адаптацією державних норм ти масштаб проблеми і є надзвичайно корисними при роз
і стандартів до законодавства ЄС, зокрема принципів та робці заходів соціального захисту домогосподарств, які
базисів для розрахунку соціальної допомоги (рис. 2).
характеризуються низькою платоспроможністю.
Макродоступність ЖКП в Західній Європі також
Спільна робота експертів Проекту Агентства з
варто розглядати через об'єднання з витратами на їжу, міжнародного розвитку США (USAID) "Розвиток
які у середньому по країнах наведених вище складають міського теплозабезпечення" з автором публікації доз
у 2010 році — 15%. Таким чином, дві істотні умови існу волила проаналізувати результати статистичних обсте
вання домогосподарства — продукти харчування та жень домогосподарств щодо витрат на ЖКП за
сплати за житловокомунальні послуги — складають квінтильними групами (за рівнем середньодушових до
лише 21,7%, що незрівняне з 61,1% в Україні.
ходів на місяць) (рис. 4).
Окремо розглядається соціальна доступність на
Аналіз наведених вище даних дозволяє дійти до та
макроекономічному рівні в країнах Центральної та ких висновків:
Східної Європи, які спадкували аналогічну з нашою
— соціальна доступність на мікрорівні має сезонний
країною інфраструктуру комунального господарства та характер, що зумовлено виникненням додаткових вит
відповідні радянські методи державного уп
равління нею (рис. 3).
Вигідна позиція України щодо соціально
доступності ЖКП (9,5% проти 10,4% у серед
ньому по країнах) втрачає свої позиції під час
сукупних розрахунків з витратами на харчу
вання (22% в ЦентральноСхідній Європі):
61,1% порівняно з 32,4%.
Таким чином, Україна за макроекономіч
ними показниками порівняння посідає останні
місця щодо соціальної доступності житлово
комунальних послуг для населення з наступ
них об'єктивних причин:
— низького рівня добробуту домогоспо
дарств, який підтверджується значною пито
мою вагою витрат на продукти харчування —
51,6%, що близько до показника абсолютної Рис. 1. Витрати окремих країн СНД на житловоEкомунальні послуги та
бідності (60%) [4, с. 60];
продукти харчування у структурі сукупних споживчих витрат, 2010
— низьких показників ефективності ви
рік, % [8]
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Рис. 2. Частка витрат домогосподарств країн Західної Європи на житловоEкомунальні послуги
у структурі сукупних споживчих витрат, 2010 рік, % [8]

рат домогосподарств в опалювальний період (природ
ний газ, вугілля або централізоване опалення);
— у середньому за рік жодна з квінтильних груп не
досягає гранічного рівня витрат (10% для непрацездат
них та 15% для працездатних);
— перепад між опалювальним та міжопалювальним
періодами у витратах домогосподарств є значним, особ
ливо для найбідніших верств населення (1, 2, 3 квінтильні
групи — до 1,8 разів), що свідчить про критичний рівень
витрат на теплоспоживання.
Враховуючи, що система соціального захисту в Україні
дозволяє звертатися населенню в будьякий період, коли
існує ознака потреби у допомозі, середні витрати на ЖКП
не є показовими для визначення доступності на мікрорівні.
Нижній поріг доступності (10% для непрацездатних) мож

на вважати основним, вважаючи що 80% звернень за суб
сидією за ЖКП надходить від домогосподарств, що скла
даються виключного з непрацездатного населення.
Наступний аналіз має остаточно розкрити соціаль
ну доступність ЖКП на мікрорівні через додаткові со
ціальні індикатори: частку домогосподарств, що можуть
потенційно отримати субсидію на відшкодування вит
рат на ЖКП та питому вагу сімей, які фактично отри
мають даний вид соціальної допомоги (див. рис. 5).
Діаграма ілюструє, що для 39,7% населення (пере
важно непрацездатного віку) ЖКП є недоступними,
тобто їх витрати на комунальні і житлові товари, ресур
си і послуги перевищують 10% від сукупних грошових
витрат. Серед працездатного населення лише 17,8% мо
жуть претендувати на відповідний соціальний захист.

Рис. 3. Частка витрат домогосподарств ЦентральноEСхідної Європи на житловоEкомунальні послуги у структурі
сукупних споживчих витрат, 2010 рік, % [8]
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Рис. 4. Витрати домогосподарств на житловоEкомунальні послуги у сукупних грошових доходах за квінтильними
групами доходів на місяць, 2010 рік, %

Фактичних отримувачів субсидій значно менше — 7,5%
Приведені дослідження є корисними для побудови
у "піковій" опалювальний період.
моделі впливу соціальної доступності ЖКП на платіж
На думку автора, причини різниці між потенційни ну дисципліну населення в Україні. Досвід аналізу дос
ми та фактичними субсидіантами (домогосподарства, тупності на макрорівні свідчить про нагальну потребу
яким нараховується субсидія для відшкодування витрат врахування витрат на другу, а фактично першу ознаку
на оплату житловокомунальних послуг) доцільно згру соціальної спроможності домогосподарства — частку
пувати наступним чином:
витрат на продукти харчування (табл. 2).
— "ментальні чинники" — невпливовість обсягу суб
Побудуємо рівняння лінійної залежності платіжної
сидії для корінної зміни добробуту сім'ї (середній дисципліни від кожного з визначених факторів окремо.
розмір субсидії у 2011 році коливався від 70 грн. влітку Кореляція між платіжною дисципліною та часткою вит
до 170 грн. в опалювальний період);
рат домогосподарств на ЖКП складає 35,4%, тобто
— "адміністративні чинники" — занадто довга та склад взаємозалежність практично відсутня. Вплив одразу
на процедура збору та підтвердження даних, які необхідні двох факторів (частка витрат домогосподарств на хар
для призначення зазначеної соціальної допомоги;
чування та частка витрат домогосподарств на ЖКП) на
— "обмежувальні чинники" — шість видів підстав для платіжну дисципліну дає кореляцію 58,4%, що характе
відмови у призначенні субсидії, зокрема майновий ценз, ризує зворотній нестійкій взаємозв'язок.
підтвердження доходу усіх зареєстрованих та інше;
Рівняння лінійної залежності платіжної дисциплі
— "тіньові чинники" — свідоме заниження офіційних ни від вказаних двох факторів має наступний вигляд:
,
доходів (тінізація) визначає фактичне знаходження до
де Y — рівень платіжної дисципліни, %;
могосподарства в умовах соціальної доступності жит
х 1 — частка витрат домогосподарствна харчуван
ловокомунальних послуг.
Усі наведені чинники є віддзеркаленням особистого ня, %;
х2 — частка витрат домогосподарств на комунальні
погляду домогосподарства на соціальну доступність або
недоступність ЖКП, виходячи з чинних тарифів, цін та послуги, %.
Відповідно до лінійної залежності побудуємо графік
рівня доходів. Приведення тарифів та цін до економіч
но обгрунтованого рівня передбачає динаміку абсолют залежності платіжної дисципліни від частки витрат до
них розмірів витрат на послуги, які можуть значно ви могосподарств на харчування та частки витрат домогос
переджати індекси споживчих цін (інфляцію) на інші то подарств на комунальні послуги. Розмір частки витрат
вари першої необхідності, що спонукатиме сім'ї
до двох можливих варіантів дій: соціально відпо
відальної поведінки (звернення за субсидією) та
безвідповідальної поведінки (часткова або повна
відмова від своєчасної оплати послуг та ресурсів).
За думкою професора І. Башмакова [1], клю
човим фактором, що визначає дисципліну пла
тежів, є навіть не тарифи, а співвідношення
"платіж за ЖКП / дохід", тобто соціальна дос
тупність. За думкою дослідника, що грунтується
на статистичних показниках по деяких суб'єктах
Російської Федерації за період 2001—2004 років,
зростання відношення "платіж / дохід" на 1% при
зводить до зниження збору платежів також на
1%. Експерт доводить, що граничний рівень соц
іальної доступності ЖКП становить 6—7%, за
яким рівень платіжної дисципліни 95%. Підви
щення тарифів і цін на відповідні ресурси і послу
ги до 8% призведе до падіння фінансової дис
ципліни до позначки 90%, а перевищення витрат
домогосподарства понад 15% знизить платежі до Рис. 5. Розподіл домогосподарств України за часткою витрат на
65%.
житловоEкомунальні послуги у 2010 році, %
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Таблиця 2. Структура витрат та платіжної дисципліни за
житловоEкомунальні послуги домогосподарств України
Рік
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Платіжна
дисципліна,
%
92,3
97,9
98,9
100,0
90,6
94,1
95,5
92,4
96,6
97,8

Частка витрат на
комунальні
послуги, %
10,5
10,4
9,7
8,5
9,6
10,9
9,1
9,4
9,3
9,7

Частка витрат
на харчування,
%
59,1
58,6
57,5
56,6
53,2
51,4
48,9
50
51,6
51,5

Запропонована модель залежності платіжної дис
ципліни населення від соціальної доступності житлово
комунальних послуг дозволяє спрогнозувати соціаль
но прийнятний рівень підвищення тарифів, що не при
зведе до соціального опору у вигляді відмови від своє
часної сплати. Проте залишається відкритим питання
здатності держави забезпечити належний рівень со
ціального захисту для вразливих верств населення та
сформувати довіру споживачів до сфери житловоко
мунальних послуг, стратегічним завданням якої є підви
щення якості та прозорості.
Подальші наукові розвідки мають бути пов'язані з по
будуванням моделей соціальної доступності за умови по
ступового приведення до економічно обгрунтованого рівня
тарифів і цін у сфері житлових та комунальних послуг, удос
коналенням механізмів соціального захисту в частині по
кращення гнучкості та адресності з використанням досвіду
провідних країн Європейського союзу,
де запроваджено комплексний соціаль
но орієнтований підхід до реформуван
ня сфери житлових та комунальних по
слуг.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ
ВИМІРУ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
МЕГАПОЛІСУ
Розроблені підходи до формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку ме?
гаполісу.
Approaches are worked out to forming of the system instruments for measuring of steady innovative
development of megalopolis.

Ключові слова: індекс, індикатор, показник, мегаполіс, моніторинг, парадигма сталого інноваційного роз!
витку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління і державне регулювання гос
подарських, економічних та суспільних процесів вима
гають налагодженого моніторингу виміру як поточно
го стану, так і прогнозованої динаміки розвитку цих
процесів для забезпечення відповідних релевантних уп
равлінських впливів на їх перебіг.
Такий моніторинг має здійснюватися на основі роз
робленої системи інструментів кількісного та якісного
оцінювання, яка включає для кількісного оцінювання
індекси, індикатори, показники, а для якісного оціню
вання — критерії та параметри.
Проблема формування системи інструментів та за
собів оцінювання для забезпечення належного моніто
рингу будьяких процесів полягає у забезпеченні цієї
системи достатньою релевантністю, оптимальної повно
ти застосованих інструментів та засобів оцінювання (ви
міру), а також методологією їх визначення та застосу
вання.
Вимір сталого інноваційного розвитку країни, ме
гаполісу чи регіону, засади якого сформовані на прин
ципах сталого розвитку (sustainable development) і виз
начені світовим співтовариством пануючою доктриною
розвитку та цілями тисячоліття, а також на концепції
інноваційного розвитку [1], має базуватися на систем
но поєднаних відповідних індикаторах та показниках
сталого розвитку, а також індикаторах та показниках
інноваційного розвитку.
Розроблення системи індикаторів, показників ста
лого інноваційного розвитку, який розкривається, як
стійкий соціально орієнтований економічний розвиток,
досягнутий на інноваційних засадах збалансованого
розвитку економіки і людського потенціалу (країни,
регіону), а також за умов збереження та відновлення
екологічної рівноваги, що має відбуватися при житті
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існуючого та наступних поколінь, має врахувати особ
ливі властивості мегаполісу та дозволить здійснювати
об'єктивний моніторинг досягнення стану сталого інно
ваційного розвитку мегаполісу і робити його порівнян
ня з іншими регіонами України та великими містами
світу.
Актуальність виміру досягнення сталого інновацій
ного розвитку мегаполісом пов'язано з такими обста
винами. Мегаполіс як місто з багатомільйонним насе
ленням, величезна міська агломерація з високою кон
центрацією культурного, наукового, освітнього потен
ціалу країни, фінансових капіталів, а також з різнорід
ною демографічною та соціальнопрофесійною струк
турою населення відіграє визначальну політичну та еко
номічну роль в житті країни. Звідси мегаполіс має дос
татньо передумов для виходу на траєкторію сталого
інноваційного розвитку і певною мірою стати потягом
для інших регіонів країни. В Україні до мегаполісів
відносимо Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків.
Водночас мегаполіс є складною соціальноекономіч
ною системою обтяженою багатьма проблемами в кон
тексті організації життєдіяльності, управління та роз
витку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Індикатори сталого розвитку розроблені ООН для
моніторингу реалізації Програми людського розвитку
[2], а показники інноваційного розвитку визначені На
ціональним стандартом України: Інноваційна діяльність
// Терміни та визначення понять [3], на основі якого
здійснюється статистичне спостереження інноваційної
діяльності в Україні [4].
Разом з тим, поза зазначених індикаторів та показ
ників залишаються індикатори та показники, що вимі
рюють конкурентоспроможність, запровадження
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Інструменти оцінювання
соціальноEекономічних процесів
Індекс
Індикатор

Індикатор
ефективності
Індикатор
результативності
Критерій
(від грец.
Кriterion засіб
для судження)
Ознака
Параметр

Показник
Поріг
Фактор

– відносний показник, який виражає відношення рівня даного явища до
його рівня в минулі часи або до рівня аналогічного явища, що прийнято за
базу. Індекс – цифровий показник чогось і характеризує динаміку процесу.
– показник кількісної оцінки, який обчислюються на основі інформаційних
даних інформаційно-аналітичних систем моніторингу або статистичних
даних за певний період часу, використовується для прогнозування чогось
(наприклад, кон’юнктури ринку або сформованого економічного
середовища, що має тимчасовий характер) або результативності програм,
запланованих або отриманих результатів.
– визначається як співвідношення між кількісною оцінкою результатів
діяльності, спрямованої на вирішення завдань програми, і залученими
ресурсами для їх досягнення (інвестиційні, фінансові, людські, матеріальнотехнічні та інші).
– визначається як ступінь досягнення запланованих результатів діяльності,
спрямованої на вирішення завдань програми чи реалізації її пріоритетів і
виражається через кількісне співвідношення між запланованими і
досягнутими результатами діяльності.
– класифікація об’єктів та явищ, а також може бути ознакою програми,
заходу або проекту або ознакою, на підставі якої здійснюється оцінка, засіб
перевірки, міряло оцінки.
Критерії застосовують для конкурсного відбору та оцінювання програм,
проектів, розподілу ресурсів, визначення пріоритетних напрямів діяльності,
а в теорії пізнання ознака істинності або хибності положення.
– величина, яка визначається в процесі дослідження об’єкта, ознака може
бути якісною (думка, судження) або кількісною.
– величина,що характеризує якусь властивість процесу, явища, системи,
машини, найчастіше параметр задається зовнішнє для інформаційноаналітичної системи моніторингу для організації процесу планування або
визначення критеріїв.
– кількісна характеристика об’єкта, процесу або рішення, якісно-кількісна
характеристика соціально-економічних явищ.
– межа чогось, в економіці в якості значень порогу найчастіше
використовують індикатори.
– числова величина (показник, коефіцієнт, множник, співмножник), що
знаходиться в кількісно визначеному взаємозв’язку з іншим показником,
який часто називають результативним, а також фактор виступає моментом,
суттєвим чинником в якомусь процесі, явищі, що здійснює вплив на зміст,
напрям протікання процесу.

Екологія

Наука

Інновації

Індекс
екологічної
сталості

Показники
ресурсної бази
наукової
діяльності

Індекс економіки знань

Показник
«екологічний
відбиток»
(«екологічний
слід»)

Показники
результативності
НДДКР

Показник
простору
довкілля

Індекс інституціонального
середовища, індекс
інновацій, індекс освіти,
індекс інформаційних
технологій і комунікацій

Частка інноваційно
активних підприємств у
загальній кількості
промислових підприємств,

Показник життя
планети

Індекс розвитку
людського потенціалу
ІРЛП
Рівень урбанізації
Індекс К-суспільства

Індекс технологічного
розвитку
Європейський
інноваційний рейтинг

Індекс
природності

Соціально-економічний
орієнтований розвиток

Частка реалізованої
інноваційної продукції в
загальному обсязі
реалізованої

Індекс глобальної
конкурентоспроможності
Валовий продукт
мегаполісу на душу його
населення (ВПМ)
Енергоємність валового
продукту мегаполісу на
душу його населення
(ВПМ)
Рейтинг Mercer

Система інструментів оцінювання складових, що визначають
сталий інноваційний розвиток мегаполісу

Рис. 1. Система інструментів оцінювання сталого
інноваційного розвитку мегаполісу
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інформаційних технологій для розбу
дови "інформаційного" ("цифрового"
інша назва) суспільства, стан екології
та інших факторів, які за теперішніх
умов визначають поступ країни за век
тором сталого інноваційного розвитку
і мають бути враховані для його вимі
ру.
Метою статті є формування під
ходів до розроблення системи інстру
ментів виміру сталого інноваційного
розвитку і надання пропозиції щодо їх
використання на рівні країни, мегапо
лісу, регіону.
ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ СТАТТІ
Загальний зміст інструментів оці
нювання соціальноекономічних про
цесів та характеристики їх застосуван
ня розкритий в табл. 1, виходячи з яко
го, маємо зробити коректний вибір пев
них інструментів з подальшою деталі
зацією їх виміру для застосування з
метою оцінювання сталого інновацій
ного розвитку мегаполісу.
Вимір стану досягнення сталого
інноваційного розвитку мегаполісу,
регіону можна здійснити через систе
му визначених інструментів оцінюван
ня, що мають забезпечити вимір усіх
взаємопов'язаних складових сталого
інноваційного розвитку:
Індекс глобальної конкурентосп
роможності (анг. The Global Com
petitiveness Index) (далі — ІГК) — гло
бальне дослідження і супроводжуючий
його рейтинг країн світу за показником
економічної конкурентоспромож
ності. Розрахований за методикою
Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ), заснований на комбінації за
гальнодоступних статистичних даних
і результатів глобального опитування
керівників компаній — великого що
річного дослідження яке проводиться
ВЕФ разом з мережею партнерських
організацій — провідних дослідниць
ких інститутів і організацій у країнах,
аналізованих у звіті. ІГК складений з
113 індикаторів, показників, які де
тально характеризують конкуренто
спроможність країн світу, що знахо
дяться на різних рівнях економічного
розвитку. Увесь цей масив індикаторів,
показників структурують за трьома
субіндексами (структурні показники),
що включають 12 основних складових
зі згрупованими в них різних індика
торами, показниками:
— перший — "Загальні вимоги", що
включає чотири складові: інституціо
нальне середовище (якість інститутів),
інфраструктура, макроекономічна
стабільність, охорона суспільного здо
ров'я і початкова освіта;
— другий — "Підсилювачі ефек
тивності", сформований з шести скла
дових: підготовленість трудових ре
сурсів (вища освіта і професійна
підготовка), ефективність ринку то
варів і послуг, ефективність ринку
праці, розвиненість фінансової систе
ми, технологічний розвиток (техноло
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Розрахунок Індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

Елемент

Показник

Довге і здорове
життя

Очікувана тривалість
життя при
народженні
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дорослого
населення

Індекс грамотності
дорослого
населення
Індекс за
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Гідний рівень
життя

Знання
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показник
вступивши до
навчальних
закладів (ЗПВНЗ)

Індекс ЗПВНЗ

Індекс
тривалості
життя
Індекс освіти

Рис
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душу
населення (ПКС
в дол. США)

Індекс ВВП

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

Рис. 2. Схема розрахунку Індексу розвитку людського потенціалу

гічна готовність), ємність та масштаби ринку як внутрі
шнього, так і зовнішнього;
— третій — "Інноваційний потенціал", що включає
дві складові: конкурентоспроможність бізнесу, іннова
ційний потенціал.
Для аналізу ступеня впливу складових (субіндексів)
ІГК на конкурентоспроможність країни використо
вується методологічний підхід, який полягає у наступ
ному:
— виділення "сильних" і "слабких" (за впливом на
конкурентоспроможність) складових ІГК, до "сильних"
складових віднесені ті, за якими країна займає місце,
нижче реального рейтингу, за ІГК, а до "слабких" скла
дових — ті, за якими рейтингові місця перевищують ре
альний рейтинг в ІГК;
— "сильні" складові розподіляють на дві групи —
"найбільш розвинені" та "розвинені", а "слабкі" складові
відповідно на "слабкі" та "найбільш слабкі".
Індекс Ксуспільства (анг. Index of Knowledge
Societies) використовується Департаментом ООН з еко
номічного та соціального розвитку та розраховується в
експериментальному порядку. Кіндекс обраховується
за трьома основними складовими: інтелектуальними ак
тивами суспільства, перспективністю розвитку суспіль
ства, якістю розвитку суспільства, які, у свою чергу,
формуються з 15 наборів даних про рівень охоплення
молоді освітою та інформацією, кількість магістральних
телефонних ліній на 1 тис. населення, кількість корис
тувачів Інтернету на 1 тис. осіб, інвестиційний клімат у
країні, нерівність розподілу матеріальних і соціальних
благ, рівень дитячої смертності, відсоток природних
заповідників від загальної площі земель тощо.
Індекс економіки знань запропоновано для виміру
за Программою Світового банку "Знання для розвит
ку" (Knowledge for Development) та обраховується за
значеннями субіндексів:
— індекс інституціонального середовища (The
Economic Incentive and Institutional Regime) — умови в
яких розвивається економіка та суспільство в цілому,
економічне та правове середовище, якість регулюван
ня, розвиток бізнесу й приватної ініціативи, здатність
суспільства та його інститутів до ефективного викори
стання існуючого та створенню нового знання;
— індекс інновацій (The Innovation System) — рівень
розвитку національної інноваційної системи, що вклю
чає компанії, дослідні центри, університети, професійні

134

об'єднання й інші організації, які
сприймають і адаптують глобальні
знання для місцевих потреб, а також
створюють нове знання та засновані
на ньому нові технології. Кількість
науковців зайнятих в НДДКР;
кількість зареєстрованих патентів,
кількість та тираж наукових жур
налів і так далі;
— індекс освіти (Education and
Human Resources) — рівень освіче
ності населення та наявність в ньо
му стійких навичок створення, по
ширення й використання знань.
Рівень грамотності дорослого насе
лення країни і сукупна частка учнів
та студентів;
— індекс інформаційних техно
логій і комунікацій (Information and
Communication Technology — ICT)
— рівень розвитку інформаційної й
комунікаційної інфраструктури, яка
сприяє ефективному поширенню і
переробці інформації.
Рівень урбанізації — показник
частки міського населення певної
території, що обчислюється у від
сотках. В місті Києві цей показник

дорівнює 100%
Індекс технологічного розвитку — показник, що
відображає роль техніки та науки в розвитку економі
ки. Він враховує кількість зайнятого персоналу на
НДДКР, кількість патентів та наукових публікацій у
розрахунку на мільйон мешканців держави.
Європейський інноваційний рейтинг (анг. European
Innovation Scoreboard) (далі — ЄІР) використовується
в Євросоюзі з метою моніторингу реалізації стратегії
інноваційного розвитку і бенчмаркінгу світових іннова
ційних лідерів (США, Японія), визначається для усіх
країнучасниць Євросоюзу, а також для низки інших
країн Європи (Туреччина, Швейцарія Ісландія) і світо
вих потужних конкурентів для Євросоюзу — США і
Японії.
ЄІР включає 5 груп індикаторів, що інтегрують ви
міри за 26 ключовими показниками інноваційної актив
ності:
— інноваційні драйвери вимірюють структурні пе
редумови, що потрібні для розвитку інноваційного по
тенціалу (5 показників);
— створення знань оцінює рівень інвестицій у
НДДКР (5 показників);
— інновації в підприємництві вимірюють рівень інно
ваційного розвитку на рівні фірми, тобто схильність до
інноваційної діяльності на мікроекономічному рівні
(6 показників);
— структура зайнятості та виробництва та роль
інновацій у створенні доданої вартості (5 показників)
оцінюється з інноваційної точки зору;
— інтелектуальна власність оцінює досягнуті ре
зультати з точки зору накопичення ноухау, патентів,
особливо це стосується високотехнологічних галузей
(5 показників).
Індекс розвитку людського потенціалу є узагальне
ним індикатором поступу країни щодо досягнення ста
лого розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу
(далі — ІРЛП). ІРЛП (англ. Human Development Index,
HDI) — індекс для порівнянної оцінки бідності, грамот
ності, освіти, середньої тривалості життя й інших по
казників країни. Індекс був розроблений у 1990 р. паки
станським економістом Махбубом ель Хаком (Mahbub
ul Haq) та використовується ООН з 1993 р. в звітах з
реалізації Програми людського розвитку ООН, яка має
представництва в усіх країнах світучленах ООН та роз
раховується таким чином (рис. 2).
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Обрахування ІРЛП здійснюється з періодичністю
раз на 2—3 роки.
Так, за даними звітів з людського розвитку ПРООН,
Україна за ІРЛП в динаміці з 2000 р. по 2010 рр. займала
такі місця (табл. 2).
За розрахунками ІРЛП (теоретичне значення у ме
жах від 0 до 1) для країн світу складається рейтинг країн
(останній був складений у 2010 р. для 187 країн світу [7]).
Індекс розвитку людського потенціалу на регіональ
ному рівні.
Оскільки при формуванні стратегії людського роз
витку для України необхідно враховувати регіональні
відмінності, зумовлені дією соціальнодемографічних,
організаційноекономічних, екологічних чинників, на
ціональнокультурних традицій, то більш глибоке вив
чення особливостей соціальноекономічного розвитку
регіонів, систематизацію накопичених у них проблем
можна здійснити шляхом порівняльного аналізу з ви
користанням системи спеціальних соціальних індика
торів. За наявності великої кількості різноманітних інди
каторів це може бути зроблено на основі побудови уза
гальнюючого інтегрального регіонального показника.
Крім того, аналіз концепції та методів обчислення
індексів розвитку людського потенціалу підводить до
висновку про їх неповноту з точки зору можливості
прийняття коректних рішень у галузі вдосконалення
державної соціальноекономічної політики (особливо
на регіональному рівні).
Також вимірювання регіональних відмінностей
рівня людського розвитку в межах окремої країни за
методикою ПРООН пов'язане з низкою методологічних
та інформаційних проблем, зумовлених, головним чи
ном, особливостями національної статистики. Всі вище
наведені аргументи та недоцільність механічного засто
сування методики ПРООН викликала необхідність ство
рення українськими фахівцями власної методики оцін
ки рівня людського розвитку. Так, Державним коміте
том статистики України (зараз Державна служба ста
тистики України) разом із Інститутом демографії та
соціальних досліджень НАН України було розроблено
методику, адаптовану до національних умов, передусім
до національної статистичної бази, згідно якої у прак
тику роботи органів державної статистики запрова
джені щорічні розрахунки інтегральних показників по
чинаючи з даних за 1999 р. Використання запропонова
ної методики забезпечує обгрунтованість порівнянь
соціальноекономічного розвитку окремих регіонів
країни, наукове забезпечення систематичних розра
хунків індексів людського розвитку регіонів України,
визначення кожного регіону на універсальній шкалі, яка
дозволяє виконувати методологічно коректні зіставлен
ня як за інтегральним індексом, так і за кожним з 9
індексів окремих аспектів людського розвитку; додат
кові відомості дає аналіз окремих базових показників.
Кожному з аспектів людського розвитку відповідає ок
ремий блок показників, що формують систему індика
торів людського розвитку регіонів.
Розрахунки індексу людського розвитку дозволя
ють побудувати єдину шкалу, на якій у ранжованому
порядку розміщуються всі регіони України. Конкретне
значення інтегрального індексу (або індексів, що харак
теризують окремі аспекти людського розвитку) не ма
ють економічної інтерпретації — важливим є лише
місце, яке належить кожному конкретному регіону на
єдиній для України шкалі.
Найсильніший вплив на визначення місця регіону на
єдиній шкалі індексів людського розвитку здійснюють
рівень освіти, умови проживання та матеріальний доб
робут населення. Найменш помітною є дія розвитку
ринку праці. Ймовірно це пояснюється тим, що опосе
редковано ситуація на ринку праці визначає місце регі
ону на шкалі індексів людського розвитку через мате
ріальний добробут і, меншою мірою — через умови про
живання.
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Таблиця 2. Індекс розвитку людського потенціалу
в Україні за 2000—2010 р.
Рік, станом на який
розраховано дані
2000
2003
2006
2008
2010

Місце України
за ІРЛП
80
78
84
85
76

ІРЛП
України
0,754
0,766
0,789
0,796
0,729

Кількість
країн
173
177
182
182
187

В Україні за даними 1999—2009 рр. за індексом
людського розвитку перше місце з великим відривом
(0,697) належіть місту Києву.
Рейтинг Mercer. Рейтинг міст світу за рівнем якості
життя Mercer грунтується на результатах щорічного
порівняльного дослідження 215 міст світу. Оцінка про
водиться на основі даних 39 критеріям, таким як по
літикосоціальне середовище, економічні показники, на
явність певних обмежень (наприклад, цензури), якість
системи охорони здоров'я, якість системи освіти, дос
тупність і вартість житла, культурне життя, клімат і
ймовірність природних катаклізмів. Місто Київ за цим
рейтингом посідає 161 місце.
Екологічні показники.
У міжнародній спільноті в межах концепції сталого
розвитку визначають кілька безпосередньо екологічних
індексів. Найважливішими з них є: індекс екологічної
сталості (Environmental SustainabilityIndex, ESI) і так
званий "екологічний відбиток" (Ecologicalfootprint, EF),
показник простору довкілля (EnvironmentalSpace, ЕS),
показник життя планети (LivingPlanetIndex).
Однією з достатньо поширених на практиці спроб
оцінки екологічного прогресу країн в контексті стало
го розвитку є Індекс екологічної сталості (Environmental
SustainabilityIndex, ESI — англ.), який оцінює і порівнює
суспільний розвиток держав з екологічного боку, зок
рема визначає місце країн у порівнянні з іншими.
ESI — це важливий показник, що дає можливість оц
інити здатність країни охороняти навколишнє середо
вище. Цей індекс обчислений Центром екологічного за
конодавства та політики Єльського університету (США)
для 146 країн світу. ESI сформований з 21 екологічного
індикатора, які, у свою чергу, розраховувалися на ос
нові використання 76 наборів екологічних даних про
стан природних ресурсів у країні, рівень забруднення
навколишнього середовища в минулому і сьогодні, зу
силля країни на ниві управління станом довкілля,
здатність країни покращити екологічні характеристи
ки та інше.
ESI кількісно визначає здатність тієї чи іншої краї
ни охороняти навколишнє середовище як у поточний
період часу, так і в довготерміновій перспективі, вихо
дячи з таких п'яти критеріїв:
— наявність національної екологічної політики
щодо контролю за станом навколишнього середовища,
зокрема повітря, води, грунтів, біорізноманіття та інших
екологічних систем;
— можливість протидії екологічним впливам (ант
ропогенний тиск з боку систем життєдіяльності люди
ни, в тому числі рівень експлуатації та виснаження при
родних ресурсів, обсяги викидів у довкілля різних
відходів та забруднювачів);
— зниження уразливості людей від екологічних
впливів (показники забезпеченості населення базовими
продуктами харчування та питною водою, дитячої смер
тності та смертності від хвороб, спричинених екологіч
ними проблемами);
— соціальні та інституціональні можливості країни
відповідати на екологічні виклики (розвиток науки і тех
нологій, екоефективність господарства (затрати ре
сурсів на одиницю ВВП), рівень економічної свободи,
суспільна відповідальність бізнесу, громадянські та по
літичні свободи, розвиненість законодавства, рівень ко
рупції, наявність національної стратегії та планів дій,
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відкритість екологічної інформації та механізмів прий
няття рішень, рівень залучення громадськості);
— можливість глобального контролю за екологіч
ним станом країни (участь в міжнародних зусиллях для
покращення стану довкілля, зокрема виконання еколо
гічних угод, вплив на глобальні ресурси та заходи з їх
охорони, участь в роботі міжнародних організацій
тощо).
Окремі складові ESI не забезпечують остаточне ба
чення сталого розвитку, проте інтегрований ESI є дієвим
інструментом для прийняття екологічних рішень; показ
ником, що вимірює прогрес країни відносно усвідомлен
ня суспільством необхідності піклуватись про довкіл
ля; ефективний механізм для порівняння країн за сту
пенем екологічного прогресу. Проте в методології роз
рахунку цього індексу існує певні похибки, які вимага
ють ретельної доробки. Передусім при його обчисленні
використовуються дані різних років, тому їхнє по
рівняння є не зовсім коректним і може відобразити лише
приблизну картину. Для різних країн використовуєть
ся відмінна кількість показників (оскільки відсутній до
ступ до інформації в економічно нерозвинених країнах),
які є універсальними для країн з різним рівнем економ
ічного розвитку. Деякі показники ESI повторюють по
казники, що використовуються для обчислення Індек
су людського розвитку, проте це важливий показник,
що дозволяє ранжирувати країни за рівнем їхнього еко
логічного прогресу.
Індекс екологічної сталості може використовувати
ся як потужний інструмент для прийняття рішень на
аналітичній основі з урахуванням соціального та еко
номічного вимірів сталого розвитку країни.
Показник "екологічний відбиток" чи "екологічний
слід" (Ecologicalfootprint, EF) відображає міру впливу
людини на середовище проживання, що дозволяє роз
рахувати розміри прилеглої території, необхідної для
виробництва споживаних нами ресурсів і збереження
відходів. Термін "екологічний слід" був введений в 1992
році Вільямом Різом. Цією одиницею вимірювання мож
на визначити співвідношення між своїми потребами та
обсягами екологічних ресурсів, що наявні в запасі.
Показник простору довкілля (Environmental Space,
ЕS). Цей показник вимірює кількість енергії, невіднов
люваних ресурсів, води, лісу, землі, які могли бути ви
користані для сталого розвитку економіки (використо
вує підхід життєвого циклу) і обчислюється для кожно
го ресурсу окремо. Його визначають на підставі оціне
ної доступної кількості ресурсу на глобальному рівні,
поділеної на число світових громадян.
ЕS дає уявлення про мінімальне необхідне викорис
тання ресурсу на душу населення, а також максималь
не допустиме використання ресурсу на душу населен
ня.
Показник життя планети (Living Planet Index) відоб
ражає стан екосистем планети за певний відрізок часу
та показує екологічний відбиток розміру і типу розмі
щення людських потреб існування в цих системах. По
треби людства на планеті існування ресурсів, що спри
чинені екологічною ситуацією, сьогодні перевищують
відновлювану здатність на 30%. Наслідком цього гло
бального перевищення є те, що екосистеми є місцем існу
вання і відходів з нагромадженням в повітрі, землі та
воді.
Індекс природності (Indexofnaturalness) зосередже
ний на практичному застосуванні у сфері планування
землекористування. Знаходиться він в межах від 10 (не
доторкані природні системи з мінімальним антропоген
ним впливом) до 0 (рукотворні системи). Передбачено
екологічні основи його визначення (базовані на систем
ному аналізі), критерії діагностування та процедура
практичного застосування (з картуванням).
Інноваційна діяльність.
Наукова інноваційна інфраструктура м. Києва на
2010 р. включала 333 організацій, які виконували нау
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кові та науковотехнічні роботи, що становить 25,5% від
усіх в Україні. Кількість фахівців, які виконували нау
ковотехнічні роботи, складає 45,4 тис. осіб. Чисельність
фахівців, що виконували науковотехнічні роботи зі сту
пенем доктора наук, — 2,8 тис. чол., зі ступенем канди
дата наук — 8,9 тис. чоловік.
У 2010 р. фінансування наукових та науковотех
нічних робіт, що виконувалось науковими організація
ми, розташованими у місті Києві дорівнювало 3 753,7 млн
грн. (за рахунок: держбюджету — 2 010,5 млн грн., від
замовників — підприємств, організацій України — 599,7
млн грн., від іноземних держав — 935,6 млн грн.).
Обсяг наукових та науковотехнічних робіт, вико
наних власними силами наукових організацій міста Киє
ва, у 2010 р. досягнув 4 163 млн грн., у тому числі: обсяг
фундаментальних досліджень — 1 276 млн грн.; приклад
них досліджень — 783,4 млн грн.; науковотехнічних
розробок — 1 518,8 млн грн.; науковотехнічних послуг
— 585,5 млн грн.
Питома ж вага промислових підприємств м. Києва,
що займалися інноваціями, у 2010 р. становила 23,9 %
від загальної її кількості — 532 , загальна сума витрат
на інновації склала 1144796 тис. грн., або 0,6 % до вало
вого регіонального продукту.
ВИСНОВКИ
Запропонована система показників, індикаторів ста
лого інноваційного розвитку, що конгруентна показни
кам, індикаторам, які застосовуються для моніторингу
інноваційної діяльності, екологічного стану, соціально
економічного розвитку в країнах Євросоюзу, з достат
ньою повнотою дозволяє здійснювати виміри відповід
них складових, що визначають сталий інноваційний роз
виток мегаполісу.
Оскільки в Україні відсутні розрахунки на регіо
нальному рівні або на рівні мегаполісу за індексом еко
номіки знань, індексом технологічного розвитку, то, на
нашу думку, слід запровадити розрахунок даних показ
ників, що дозволить оцінити рівень сталого інновацій
ного розвитку мегаполісів України та порівняти їх з
мегаполісами провідних країни світу.
Також слід розробити методику обрахунку на регі
ональному рівні: індексу Ксуспільства, індексу глобаль
ної конкурентоспроможності, європейського іннова
ційного рейтингу.
Дані кроки допоможуть сформувати систему інстру
ментів виміру сталого інноваційного розвитку мегапо
лісу.
Література:
1. Гусєв В.О., Мужилко О.О. Парадигма сталого
інноваційного розвитку // Економіка і Держава.
2. Доклад о развитии человека 2007—2008 (издано
для Програми развития ООН (ПРООН)): Пер с англ. —
М.: Издво "Весь Мир", 2010. — 400 с.
3. Національний стандарт України: Інноваційна
діяльність // Терміни та визначення понять (ГОСТ
312792004, ІДТ):ДСТУ ГОСТ 31279:2005. — К.: Держс
поживстандарт України, 2005.
4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010
році: Статистичний збірник. — К.: Держкомстат Украї
ни, 2011. — 280 с.
5. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: мето
дологія формування і впровадження: монографія / В.О.
Гусєв. — Донецьк: ЮгоВосток, 2011. — 624 с.
6. Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна — 2010. На
ціональна доповідь / Київ: Міністерство економіки Ук
раїни, 2010. — 107 с.
7. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / М.
Згуровський // Дзеркало тижня. — 2006. — № 19. — С. 14 .
8. Згуровский М.З. Основы устойчивого разития
общества: курс лекций в 2 ч. / М.З. Згуровский, Г.О. Ста
тюха. — К.: НТУУ "КПИ", 2010. — Ч.1. — 464 с.
Стаття надійшла до редакції 15.08.2012 р.

Економiка та держава № 11/2012

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351:338.432

Я. Ю. Орленко,
к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
У статті удосконалено модель державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі,
в якій всі інструменти державного впливу на інвестиційну діяльність згруповані в рамках двох регулюю?
чих блоків. Перший блок моделі містить керуючу систему, що здійснює функції щодо створення сприят?
ливого інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки. Другий блок моделі регулювання вклю?
чає в себе керуючу підсистему державного контролю інвестиційних процесів у аграрному секторі еконо?
міки і забезпечує узгодження їх спрямованості і результатів зі стратегічними цілями і завданнями дер?
жавної аграрної політики на різних рівнях управління АПК.
In the article improved model of state regulation of investment processes in the agricultural sector, in which
all instruments of state influence on the investment activities are grouped under two regulatory blocks. The first
block model includes administering a system that provides functions to create a favorable investment climate in
the agricultural sector. The second block model regulation includes administering subsystem state control of
investment processes in the agricultural sector and for coordinating their orientation and results with strategic
goals and objectives of state agricultural policy at different levels of agribusiness.

Ключові слова: аграрний сектор, агропромисловий комплекс, державне регулювання, державна підтримка,
інвестиції.

ВСТУП
Створення сприятливого інвестиційного клімату в
аграрному секторі економіки неможливе без розумін
ня його специфіки, що обумовлено сезонністю вироб
ництва, ризиками ведення сільськогосподарської діяль
ності та екологічним станом основних виробничих за
собів аграрного виробництва — земель сільськогоспо
дарського призначення. В Україні сьогодні, на жаль,
відсутня довгострокова державна політика, спрямова
на на покращення агроекологічної ситуації, ще недо
статньо розвинута відповідна інфраструктура для про
ведення страхування ризиків ведення сільськогоспо
дарської діяльності та відсутні кошти на проведення
такого страхування. Все це призводить до того, що до
цього часу іноземні інвестиції спрямовуються в менш
ризиковані галузі виробництва.
Основні положення сучасних теоретичних і методо
логічних проблем інвестиційного розвитку аграрного
сектора економіки зробили відомі вітчизняні вчені, такі
як В.Г. Андрійчук, К.Б. Волощук, Ю.В. Герасименко,
М.Ю. Коденська, М.Ю. Кожем'якіна, Ю.О. Лупенко та
інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Особливістю методології дослідження та форму
вання ефективної системи державного регулювання
інвестиційних процесів у аграрному секторі є не
обхідність врахування специфічних умов і факторів, що
впливають на інвестиційну діяльність в даному секторі
економіки, які зумовлені: технологічними особливостя
ми; впливом природних факторів на аграрне виробниц
тво; підвищеними виробничими і комерційними ризика
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ми; необхідністю обов'язкової державної участі в інве
стиційній діяльності; різноспрямованістю мультипліка
тивного інвестиційного ефекту і специфікою інституці
онального середовища, що має свої особливості в різних
регіонах і районах. Формування сприятливого інвести
ційного клімату повинно відбуватися як на макро, так і
на регіональному рівні шляхом оцінки наявних проблем,
пошуку шляхів покращення ситуації та наступної оп
тимізації цілої сукупності політичних, правових, еконо
мічних, соціальних, екологічних, організаційних, інфор
маційних, галузево та регіональноспецифічних фак
торів.
Таким чином, у роботі ставиться завдання удоско
налити модель державного регулювання інвестиційних
процесів в аграрному секторі, в якій всі інструменти дер
жавного впливу на інвестиційну діяльність згрупувати
в рамках двох регулюючих блоків, а також надати про
позиції щодо підвищення ефективності державної
підтримки інвестиційних проектів в аграрному секторі.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інвестиційна політика в системі АПК повинна бути
підпорядкована завданням структурної перебудови еко
номіки і спрямована на забезпечення збалансованого та
гармонійного розвитку всіх ланок комплексу, на онов
лення виробничого потенціалу, підвищення ефектив
ності його використання на основі впровадження у
практику досягнень науковотехнічного прогресу, ос
воєння ресурсозберігаючих технологій, модернізації та
реконструкції виробництва.
Основними механізмами реалізації інвестиційної
політики в АПК є:
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Кредитування

Страхування

Оподаткування

Дотації та
субсидії

Пряме
фінансування

Зниження інвестиційних ризиків

Мета комплексний
інноваційний
розвиток
аграрного сектора
економіки

Методи державного впливу на інвестиційний клімат

Постійний моніторинг процесу
реалізації інвестиційних програм
і проектів, управління ризиками
Комплексна (соціальна,
економічна та екологічна) оцінка
інвестиційних
проектів

Завдання та функції державного контролю
на стадіях інвестиційного процесу

Природні
фактори

Завершення

Нормативне
і правове
регулювання

Фінансові
фактори

Соціальні
фактори

Узгодження обсягів, місць,
об'єктів і термінів реалізації
інвестиційних програм і проектів

Виконання

Соціальноекономічний
і екологічний
моніторинг

Економічні
фактори

Формуються

Політичні
фактори

Враховуються

Зростання інвестиційного потенціалу

Інвестування

Регулювання
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Рис. 1. Модель державного регулювання інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки

— формування взаємовигідних економічних відно
син між сільським господарством та іншими сферами
діяльності, що сприяють досягненню і підтримці про
довольчої безпеки країни;
— створення умов для самостійного інвестування у
виробництво і можливості залучення фінансових ре
сурсів у зовнішніх інвесторів на взаємовигідних умовах;
— державноприватне партнерство в сферах розвит
ку інфраструктури та реалізації інноваційних проектів,
що стимулюють виконання завдань розвитку АПК.
Стимулювання державноприватного партнерства в
інвестиційній сфері потрібне для забезпечення реалі
зації пріоритетів діяльності через активізацію викорис
тання інноваційних технологій, виділення і раціональне
використання інвестиційних площадок, удосконалення
бізнесмоделей розвитку та перетворення загроз у мож
ливості забезпечення ефективного управління ресурса
ми, бізнеспроцесами [2, с. 72].
Для активізації та підвищення ефективності інвес
тиційної діяльності в аграрному секторі пропонується
модель державного регулювання інвестиційних про
цесів, що включає два взаємопов'язаних регулюючих
блоки (рис.1). Перший блок моделі містить керуючу си
стему, що здійснює функції щодо створення сприятли
вого інвестиційного клімату в аграрному секторі еко
номіки. Другий блок моделі регулювання включає в себе
керуючу підсистему державного контролю інвестицій
них процесів у аграрному секторі економіки і забезпе
чує узгодження їх спрямованості і результатів зі стра
тегічними цілями і завданнями державної аграрної по
літики на різних рівнях управління АПК. Розроблена
модель державного регулювання інвестиційних процесів
дозволяє розглядати інвестиційний процес не лише з
позицій безпосередніх учасників, а й з позиції держав
них органів управління АПК, що особливо важливо і
необхідно для підвищення ефективності державної
підтримки інвестиційних процесів у аграрному секторі.
Пріоритетними напрямами фінансової підтримки
аграрного виробництва повинні бути:
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— технікотехнологічна модернізація і перехід до
інноваційного розвитку виробництва;
— нівелювання негативного впливу на економіку аг
рарних товаровиробників від підвищення цін на матері
альнотехнічні ресурси, що використовуються в галузі;
— подолання виробничих ризиків, пов'язаних з при
родними та іншими явищами, незалежними від аграрних
товаровиробників, розвиток меліорації сільськогоспо
дарських земель;
— відновлення посівних площ сільськогосподарсь
ких культур, підвищення родючості грунтів, стимулю
вання виробництва продукції тваринництва;
— екологізація агропромислового виробництва;
— формування виробничої інфраструктури загаль
ного призначення;
— інформаційне та консультаційне забезпечення.
Для подальшого розвитку аграрного сектора необ
хідно концентрувати інвестування на впровадження ви
сокопродуктивних інноваційних, біо та нанотехно
логій, налагодження випуску ефективних хімічних за
собів захисту рослин і тварин, оновлення й модерніза
цію виробництва, використання новітніх технологій.
Потрібні також прямі державні інвестиції для забезпе
чення реалізації пріоритетів розвитку через підтримку
селекції та насінництва, племінної справи у тварин
ництві, захист навколишнього середовища, розвиток
соціальної сфери села [2, с. 71].
Щодо заходів економічної політики в АПК, які спря
мовані на підвищення фінансової стійкості та інвести
ційної привабливості аграрного сектора, рекомендує
мо застосовувати:
— субсидії на покриття частини витрат на придбан
ня матеріальних ресурсів, інших виробничих витрат, вит
рат на оплату частини або в повному розмірі процент
ної ставки за короткостроковими та інвестиційними
кредитами, отриманими товаровиробниками в комер
ційних банках.
У розвинутих країнах світу значна частина інве
стиційних та інноваційних проектів фінансуються за
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вання переважно для соціально зна
чущих об'єктів, що мають некомерц
ійний (неприбутковий) характер із
власними джерелами фінансування;
6й принцип — розміщення обме
Збільшення мінімальних
Зниження і
Спрощення схеми
жених централізованих капітальних
строків інвестиційного
галузева
субсидування державою
вкладень і державне фінансування
кредитування для
диференціація
відсоткових ставок за
інвестиційних проектів виробничого
інвестиційних проектів у
процентних ставок
інвестиційними кредитами
призначення суворо відповідно до
рослинництві до 8 років, у
за інвестиційними
для аграрних
державних цільових програм [7].
тваринництві до 10–12 років
кредитами
товаровиробників
Для активізації інвестиційних
процесів у АПК доцільним буде вико
ристання програмноцільового мето
Удосконалення системи
Створення державного аграрного
ду управління інвестиційними проце
державного страхування
інвестиційного фонду або наділення
сами, який покликаний забезпечува
виробничих та комерційних
функціями інвестиційного фонду банків
ти комплексність розвитку АПК.
ризиків інвестиційних проектів
для фінансування інноваційних та
Сутність програмноцільового мето
у аграрному секторі
інвестиційних проектів
ду полягає в тому, що на основі про
гнозів виробництва і збуту продукції,
Рис. 2. Пропозиції щодо підвищення ефективності державної підтримки
аналізів стану та перспектив розвит
інвестиційних проектів в аграрному секторі
ку розробляються цільові програми
рахунок кредитних ресурсів. Прискорене нагромад розвитку галузей і регіонів, підкріплені державним
ження ресурсів банківською системою України, що фінансуванням та іншими важелями економічного ре
спостерігалося протягом 2000—2010 рр., створюва гулювання.
ло можливості для пожвавлення довгострокового
Інвестиційна програма — це комплекс соціально
кредитування суб'єктів корпоративного сектора. Але економічних, науководослідних, організаційнопра
надто високі ризики довгострокового кредитування вових та інших заходів, спрямованих на впровадження
таких проектів із заздалегідь невідомим результа інвестиційних проектів і досягнення стратегічних цілей
том, порівняно висока інфляція та загальна макро розвитку інвестиційної сфери економічної системи [4].
економічна нестабільність зумовлюють надмірний (з Інакше кажучи, регіональна інвестиційна програма
точку зору товаровиробника) рівень реальної про АПК — це комплекс інвестиційних заходів і проектів,
центної ставки по кредитах. Нині банківська систе які зорієнтовані на підвищення соціальноекономічно
ма недостатньою мірою бере участь у фінансовому го рівня життя населення регіону за рахунок активі
забезпеченні нових видів економічної діяльності [5, зації та синхронізації дій суб'єктів інвестиційних відно
с.49];
син в АПК (підприємців, приватних інвесторів, фінан
— субсидії для стимулювання заходів, спрямованих сових інституцій тощо) [3, с. 82]. Отже, інвестиційна
на технологічну модернізацію виробництва, раціональ програма покликана забезпечувати не тільки розши
не використання земельних ресурсів, збереження агро рення інвестиційного потенціалу АПК та активізацію
ландшафтів, які здійснюються відповідно до досягнень інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, а
аграрної науки;
й мінімізацію негативного впливу інвестиційних ри
— пільги з оподаткування з метою стимулювання ви зиків в АПК.
користання власних коштів товаровиробників для
Таким чином, у даний час державна підтримка є обо
здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності, а в'язковою умовою реалізації інвестиційних проектів у
також розвитку кооперації у виробництві сільськогос аграрному секторі. Існуючий механізм державної
подарської продукції;
підтримки аграрних інвестиційних проектів потребує
— компенсація частини витрат зі страхування вро вдосконалення за рахунок реалізації комплексу заходів,
жаю сільськогосподарських культур і поголів'я сіль спрямованих на підвищення доступності та ефектив
ськогосподарських тварин;
ності використання кредитних ресурсів, спрощення
— реалізація проектів державноприватного парт схем надання аграрним товаровиробникам коштів дер
нерства з будівництва об'єктів виробничої інфраструк жавної підтримки, підвищення відповідальності держа
тури, створення перспективних комерційних технологій, ви за ефективність використання інвестиційних ресурсів
проведення досліджень у галузі науковотехнологічно (рис. 2).
го, інноваційного розвитку аграрного сектора економі
Для вдосконалення державної підтримки необхід
ки.
но також ввести процедуру обов'язкової експертизи
Активізувати інвестиції у аграрне виробництво мож інвестиційних проектів аграрних для підвищення ефек
ливо за рахунок розширення державного фінансуван тивності використання фінансових ресурсів. В аграрно
ня інфраструктурних проектів у сільській місцевості [9, му секторі слід збільшити терміни і вважати коротко
с. 124];
строковими інвестиції зі строком до 3—5 років, серед
— інші інструменти в рамках здійснення антикри ньостроковими — з терміном від 5 до 10 років, довгост
зових та інших заходів за рішенням державних законо роковими — інвестиції зі строком більше 10 років.
давчих і виконавчих органів влади.
Як уже відмічалося, з погляду незалежного інвес
При цьому мають здійснюватися принципи:
тора вкладення капіталу лише в сільське господарство
1й принцип — послідовна децентралізація інвести є дуже ризикованим. Набагато вигідніше вкладати кош
ційного процесу на основі розвитку різноманітних форм ти в процес переробки і реалізації сільськогосподарсь
власності;
кої продукції [11]. Оскільки сільське господарство не
2й принцип — підвищення частки внутрішніх (влас входить до переліку інвестиційнопривабливих галузей,
них) джерел накопичень підприємств для фінансування а інвестори віддають перевагу промисловості, доціль
інвестиційних проектів;
ним буде поєднання, на думку багатьох авторів, цих га
3й принцип — державна підтримка підприємств за лузей за допомогою аграрнопромислової інтеграції, що
рахунок централізованих інвестицій при зміні безпово допоможе залучити інвесторів [1].
Саме в аграрнопромислових підприємствах забез
ротного бюджетного фінансування на конкурсне кре
дитування на зворотній і платній основі;
печується повний завершений цикл виробництва про
4й принцип — розширення гарантії сумісного дер дукції. Спільними зусиллями долаються кризові явища
жавнокомерційного фінансування інвестиційних про за рахунок фінансування перспективних інвестиційних
ектів;
програм, ведеться будівництво нових об'єктів за спільно
5й принцип — збереження бюджетного фінансу затвердженими планами, здійснюється пріоритетне за
Заходи щодо вдосконалення механізму
державної підтримки аграрних інвестиційних проектів
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безпечення сировиною і матеріальнотехнічними ресур
сами виробничих потужностей та надається взаємна
допомога у збуті продукції.
Активізації інвестиційної діяльності в сучасних умо
вах, пов'язана з розширенням інтеграційних взаємодій
у межах АПК й за участю непрофільних галузей та ство
рення умов для своєчасного переоснащення підприємств
агропромислового виробництва, підвищення фондооз
броєності праці працівників, збільшення капіталізації
підприємств й одержання соціального ефекту [6, с. 46].
Прискорений розвиток аграрного сектора і перетво
рення його у пріоритетну сферу економіки України по
требує мобілізації внутрішніх джерел для зміцнення
виробничого потенціалу, створення сприятливих умов
для залучення коштів з інших галузей та видів економі
чної діяльності, розширення масштабів кредитування
сільського господарства, збільшення надходжень іно
земного капіталу й посилення ролі державної інвести
ційної підтримки галузі [8, с. 71].
На думку ЄБРР та Світового банку України має
можливості щодо активізації інвестиційної діяльності,
до головних з них відносять: збільшення інвестицій у
сховища, обробку, транспортування сировини, а також
забезпечення ринкової інформації; створення інститу
ційної основи для обігу державних актів на право влас
ності на землю і скасування мораторію на продаж землі;
розвиток регуляторної бази для підтримки таких фінан
сових інструментів, як складські розписки та ф'ючерсні
договори; значне збільшення державних інвестицій у
наукові дослідження і розробки, розширення послуг та
професійну підготовку фахівців сільського господар
ства і менеджерів фермерських господарств; створення
системи ветеринарного контролю та безпеки харчуван
ня із дотриманням вимог ЄС та інвестування в інфраст
руктуру сертифікації, яка відкриває Україні доступ до
європейського ринку; зміцнення ринку сільськогоспо
дарських матеріальнотехнічних ресурсів (насіння, доб
рив, техніки та послуг) [10].
Таким чином, вищесказане дає змогу зробити вис
новок, що активізація інвестиційної діяльності є не
тільки основною умовою виведення аграрного сектора
з глибокої кризи, а й стає найважливішим визначаль
ним фактором подальшого його розвитку. Потрібна не
тільки реформування суспільного устрою на селі шля
хом інституційних перетворень, що було пріоритетом у
початковий період аграрної реформи, а й залучення в
аграрний сектор великомасштабних інвестицій. Гостро
їх потребують практично всі сфери і галузі АПК, будь
то сільське господарство, переробна промисловість або
житлова сфера села. Тому створення передумов для
масового припливу інвестицій в аграрний сектор має
стати найважливішим елементом стратегії державної
аграрної політики на сучасному етапі. Перш за все, не
обхідно забезпечити на державному рівні формування
сприятливого, економічно еквівалентного ринкового
середовища, в якому економіка стає вразливою до інве
стицій, а у суб'єктів господарювання з'являються і роз
ширюються інвестиційні можливості для оновлення ос
новного капіталу і його нарощування за рахунок влас
них і залучених коштів, включаючи й іноземний капітал.
Це значною мірою може бути досягнуто шляхом впро
вадження нового, адекватного ринковій системі еконо
мічного механізму господарювання, що враховує спе
цифіку аграрного сектора.
ВИСНОВКИ
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату
в аграрному секторі економіки залишається питанням
стратегічної важливості, від реалізації якого залежать
соціальноекономічна динаміка, ефективність залучен
ня у світовий поділ праці, можливості модернізації на
цій основі аграрної економіки. Основними напрямами
державної підтримки інвестиційних процесів у аграрно
му секторі є: 1) економічна підтримка виробничих інве
стиційних програм і проектів, що реалізуються приват
ними інвесторами; 2) безпосередня участь у реалізації
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соціальних інфраструктурних інвестиційних програм і
проектів. Ці напрями забезпечать отримання економіч
ного ефекту в короткостроковому циклі інвестиційних
процесів, а також соціального та екологічного ефектів
в довгостроковому циклі інвестиційної діяльності.
Механізм державної підтримки інвестицій в аграрно
му секторі повинен бути заснований на методології, що
включає не тільки загальні принципи інвестиційного про
цесу — безперервність, альтернативність, гнучкість, інно
ваційність, але і специфічних для даної галузі — індиві
дуальності, комплексності, інституціональної узгодже
ності. При регулюванні інвестиційних процесів необхід
но враховувати також галузеві специфічні особливості.
Для підвищення ефективності державної підтрим
ки та регулювання інвестиційних процесів аграрному
секторі пропонуємо модель з двома регулюючими бло
ками, які вирішують завдання формування сприятливого
інвестиційного клімату в аграрному секторі та держав
ного контролю інвестиційних процесів у галузі. У рам
ках даної моделі проведене групування методів держав
ного впливу на інвестиційні процеси, які забезпечують
вирішення вищезгаданих завдань.
Основними напрямами підвищення ефективності
державної підтримки інвестиційних проектів, що реа
лізуються аграрними підприємствами, є: збільшення
термінів інвестиційного кредитування і зниження або
диференціація процентних ставок; спрощення схеми
субсидування процентних ставок державою; вдоскона
лення системи страхування аграрних інвестицій; орга
нізація державного фінансування інвестиційних про
ектів інноваційного характеру через інвестиційні фон
ди. Удосконалення системи державної підтримки інве
стиційних проектів в аграрному секторі дозволить знач
но підвищити фінансову стійкість підприємств та кон
курентоспроможність продукції, яку вони виробляють.
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