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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурні зміни, що вразили національну економ�

іку, виражаються, з одного боку, у скороченні вкладень
в економіку країни, а з другого боку — у катастрофіч�
ному стані основних засобів, відірваності фінансового
капіталу від розвитку промислового виробництва, ство�
рення високотехнологічних виробництв. У той же час
учені�економісти відзначають наявність необхідних ре�
сурсів для здійснення інноваційних перетворень за
відсутності ефективного механізму їхньої трансфор�
мації в інвестиції. У цьому зв'язку дослідження сутності
і змісту інвестиційного механізму набуває актуального
науково�практичного значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід особливо зазначити, що проблема сутності та
змісту інвестиційного механізму тією чи іншою мірою
були предметом гострої дискусії серед вчених і фахівців
у сфері економіки, управління, фінансів і кредиту. Зок�
рема, у вітчизняній економічній літературі інвестицій�
ний механізм часто ототожнювався з кредитним, фінан�
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Проаналізовано основні підходи до з'ясування сутнісних ознак інвестиційного механізму інноваційB

ного розвитку. Обгрунтовано його місце в структурі механізму господарювання та взаємозв'язок з екоB
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совим і особливо з фінансово�кредитним. З точки зору
дослідження фінансових, кредитних та фінансово�кре�
дитних механізмів, інвестиційна проблематика у забез�
печенні інноваційного розвитку знайшла часткове відоб�
раження у дослідженнях Даниленка А.І., Крупки М.І.,
Онишко С.В., Осецького В.Л. та багатьох інших зарубі�
жних та українських вчених. В історичному сенсі струк�
турування механізму, їх взаємозв'язки та значення для
розвитку економіки досліджувалися у працях Л.Абал�
кіна, Л.Гурвиця, А. Кульмана, Ю. Осіпова та інших вче�
них.

Разом з тим, інноваційний розвиток національної
економіки є доволі складним науковим явищем, і, незва�
жаючи на суттєві наукові результати, окремі питання
формування інвестиційного механізму його забезпечен�
ня залишаються дискусійними та невичерпними. Варто
відзначити, що сьогодні немає чіткого уявлення про його
місце в загальній системі механізмів господарювання,
ключових елементів його формування та функціонуван�
ня. Насамперед йдеться про його сприйняття у сучасній
свідомості, науковому пізнанні та практичній площині
життєдіяльності суспільства у зв'язку з актуалізацією
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глобалізаційних процесів, формуванні засад економіки,
орієнтованої на знання, інновації та сучасний інформа�
ційний етап розвитку суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У зв'язку з окресленим, метою дослідження є з'ясу�

ванні суті, визначення місця інвестиційного механізму
у загальній структурі механізму господарювання та ви�
ділення у його складі основних компонент.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття механізму було запозичене із технічної
сфери та вперше з'явилося у економічних досліджен�
нях, пов'язаних з економікою соціалізму у другій поло�
вині 60�х рр. ХХ ст. Загальні усталені визначення понят�
тя "механізм", що використовувалися науковою спільно�
тою, були зафіксовані у більшості енциклопедичних
словників цього періоду. Зокрема, у Філософському ен�
циклопедичному словнику трактується механізм як си�
стема рухів або подій, а також прилад або знаряддя, в
якому та за рахунок якого ці дії вчиняються під впли�
вом законів природи [13, c. 368].

Разом з тим, ще до активного використання даного
явища у наукових дослідженнях та поширення його ви�
користання на пояснення економічних явищ та процесів,
характер дії механізму та його визначення було вико�
ристано Г.Гегелем у праці "Наука логіка". Гегель зазна�
чає: "Мы… должны определенно требовать для механиз�
ма права и значения всеобщей логической категории, и
его применение... отнюдь не должно быть ограничено
пределами той области природы, от которой эта кате�
гория получила название" [3, c. 386]. Таким чином він
намагався розкрити можливості багатостороннього ви�
користання даного поняття шляхом поширення його на
різні сфери діяльності та відходу від суто фізичного
розуміння даного явища. Ще у той період Гегель фак�
тично передбачав різноплановість терміну та проник�
нення механізму у інші сфери, окрім технічної. Підтвер�
дженням цьому є факт активного використання понят�
тя механізму і в економічному обігу у його тісній взає�
модії з його господарським та економічним значенням.
Таким чином слід погодитися з думкою Осіпова Ю.М.
[11, c. 25], що механізмом є організуюча система. Будь�
який акт організації є актом механістичним. Взаємодія
— це акт механізму, а тому вже є найпростішим механ�
ізмом.

Завдяки численним науковим дослідженням, фор�
мулюванням різноманітних підходів та виділення струк�
турних компонент сьогодні з'явилася модель механіз�
му, дія якого пов'язана з урахуванням економічних за�
конів стосовно господарських процесів. Саме тому при
розкритті суті інвестиційного механізму є всі підстави
розпочати розгляд його з позицій суті та структури гос�
подарського механізму.

Аналіз господарського механізму доцільно розпо�
чинати з визначення Л.Абалкіна, який вважається ос�
новоположником у поясненні та розповсюдженні да�
ного поняття в економічній літературі у його процес�
ному значенні як способу організації суспільного гос�
подарства з властивими йому формами і методами,
економічними стимулами та правовими нормами [1, c.
14]. Введення в економічну термінологію даного по�
няття обумовлене прагненням, як зазначає сам
Абалкін Л.: "по новому подивитися на задачі та
функції політичної економії соціалізму, зрозуміти
його особливості" з метою "розробки найбільш ефек�
тивних форм і методів використання економічних за�
конів у практиці планового управління народним гос�
подарством" [1, c. 7, 9]. Отже в цей період господарсь�
кий механізм розглядався вченими як спосіб, метод
господарювання щодо свідомого застосування вироб�
ничих відносин у господарській практиці в межах пла�
нової економіки.

Ускладнення господарського середовища у зв'язку
з формування ринкових відносин, починаючи з 1990 рр.
ХХ ст., вплинуло на зміщення акцентів з процесного
підходу до уявлення про господарський механізм як
систему, яка формується із сукупності внутрішньо по�
в'язаних між собою структурних елементів, з притаман�
ними їй властивостями, формами та інструментами роз�
витку економіки. Це зорієнтувало науковий пошук дос�
лідників у площину розгляду господарського механіз�
му як механізму використання економічних законів че�
рез його зв'язок з основними елементами економічної
системи. Найбільш характерні уявлення про господар�
ський механізм у цьому контексті відображені у пра�
цях: Л. Гурвіця [16], Е. Маскіна [17], Р. Майерсона [18],
М. Саттертуейта [19], Ю. Осіпова [10, c. 52].

Всеохоплюючим і глибоким дослідженням сутності
економічної складової є точка зору Кульмана А.А., в
основі якої — розуміння "економічної складової" як всіх
видів взаємозв'язків та економічних інститутів всередині
господарського механізму. На його думку, економічні
механізми є системою взаємопов'язаних вхідних еконо�
мічних явищ, які виникають за певних умов і під впли�
вом початкового імпульсу. Природа вхідного явища або
кінцевий результат серії явищ визначають зміст еконо�
мічного механізму, а "составляющим элементом меха�
низма всегда одновременно выступают и исходное яв�
ление, и завершающие явления, и весь процесс, кото�
рый происходит в интервале между ними" [6, c. 12]. Те�
оретично економічних механізмів існує стільки, скільки
існує різних імпульсів у кожній системі взаємопов'яза�
них явищ при заданих умовах.

Розмаїття сучасних економічних явищ�імпульсів
таке велике, що у процесі історичного розвитку госпо�
дарський механізм ускладнюється та диференціюється,
ускладнюються і економічні відносини, а отже еко�
номічні механізми постають як способи досягнення гос�
подарської рівноваги. Тим не менше, виділяють три ос�
новні типи економічних механізмів: обміну, що регулю�
ють відносини між господарствами; розподілу, що ре�
гулюють відносини між виробництвом та споживанням;
використанням доходів, що регулюють розподіл між
вкладенням і споживанням капіталу. Тому, економічні
механізми являють собою системи взаємопов'язаних
економічних явищ, які виникають за певних умов під
впливом початкового імпульсу, то ця обставина обумов�
лює розгляд такої кількості механізмів, скільки існує
різних імпульсів у кожній системі взаємопов'язаних
явищ при заданих умовах.

Отже, зазначене дозволяє групувати види та підви�
ди механізмів за системними ознаками (функціональні,
структурні, динамічні), які розмежовані та використо�
вуються у наукових дослідженнях. Таким чином аналіз
та узагальнення досвіду теоретичного дослідження та�
кого явища, як господарський механізм, дозволяє ви�
будувати ієрархію механізмів, які доцільно поділити на
чотири основні рівні: 1) перший рівень — структура, яка
характеризує сферу загальносуспільних відносин: еко�
номічний, політичний, правовий, соціальний, культур�
ний механізми, які змінюватимуться залежно від відно�
син власності, спільної діяльності, способів виробниц�
тва, характерних відповідній суспільній формації; 2)
другий рівень — динаміка та напрям дії відносин — ме�
ханізм становлення, розвитку, трансформації, адап�
тації, інтеграції, функціонування тощо; 3) рівень —
функціональне призначення — планування, органі�
зації, мотивації, контролю, стимулювання, 4) четвер�
тий рівень — сфера застосування — інноваційний, інве�
стиційний, фінансовий, кредитний, виробничий, трудо�
вий тощо.

Виходячи з окресленої ієрархії, одним із різновидів
економічного механізму є інвестиційний механізм, який
відображатиме сферу застосування економічних відно�
син у межах загального господарського механізму та
являтиме собою сукупність соціально�економічних



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/20138

цілей, принципів, організаційних структур, форм і ме�
тодів мобілізації та розміщення інвестицій, а також пра�
вових норм, за допомогою яких вони акумулюються та
розміщуються. Диференціація досліджуваного механі�
зму залежно від напрямку руху (динамізму) інвестицій�
них ресурсів (мобілізація або розміщення) зумовлена
тим, що категорія інвестицій охоплює процеси акуму�
лювання і розподілу вартості.

Описуючи сутність інвестиційного механізму, А. Куль�
ман [6, c. 86—91] розглядає його через інвестування як
операцію, за допомогою якої заощадження трансфор�
муються у засоби виробництва як з використанням гро�
шових коштів, так і без. Спираючись на власні міркуван�
ня, А.Кульман приходить до висновку, що інвестицій�
ний механізм включає організацію відносин, пов'язаних
з формуванням та використанням економічними суб�
'єктами заощаджень, та розкривається через механізм
приведення у рівновагу заощаджень, що відображають
"можливості фінансування" та інвестицій, які характе�
ризують "потребу фінансування". Доцільно погодити�
ся з його точкою зору, що по відношенню до проблеми
інвестицій та заощаджень механізм повинен забезпечу�
вати перетворення короткострокових капіталів у дов�
гострокові, оскільки вони потрібні для забезпечення
нормального функціонування економіки та характери�
зує створення нового капіталу [6, c. 97].

Разом з тим, у численних дослідженнях поняття
інноваційного механізму найчастіше ототожнюється з
фінансовим або фінансово�кредитним, або ж розгля�
дається як його складова частина. Насамперед, це по�
в'язано з тим, що при визначеннях сутності поняття
"фінансовий механізм" найбільш розповсюдженою є
позиція, згідно з якою останній є сукупністю форм і
методів створення і використання фінансових ресурсів
для регулювання економічних і соціальних процесів у
державі [14, c. 80]. Аналогічний підхід зустрічається і в
інших джерелах, пов'язаних з розкриттям суті фінано�
во�кредитного механізму. Зокрема, О. Дерев'янко фун�
кціонування фінансово�кредитного механізму розгля�
дає на базі двох основних методів: фінансового забез�
печення та фінансового регулювання. Перший метод
полягає у формуванні цільових грошових фондів (фінан�
сових ресурсів) достатнього обсягу та їх ефективного
використання, другий розкривається через фінансовий
вплив, пов'язаний з регулюванням розподільчих відно�
син [4, c. 32—33]. На думку С. Льовочкіна, "фінансовий
механізм — це сукупність методів фінансового впливу
на соціально�економічний розвиток і система фінансо�
вих індикаторів та фінансових інструментів, які дають
змогу оцінити цей вплив" [7, c. 32]. Як свідчить наведе�
не, суттєвих розбіжностей у трактуванні суті фінансо�
вого механізму не наводиться, разом з тим у даному ас�
пекті розглядаються виключно фінансовий аспект як
узагальнення вартісної сторони будь�яких речей. З
нашої точки зору, таке ототожнення виглядає не зовсім
коректно через акцентування на грошових фондах та
ігнорування інших видів цінностей у складі інвестицій.
Отже необхідність виокремлення інвестиційного меха�
нізму криється у тих видах ресурсів, які складають ос�
нову інвестицій, серед яких лише частина пов'язана з
фінансовими ресурсами.

Невиокремлення з�поміж фінансового та фінансо�
во�кредитного інвестиційного механізму обумовлена
також з позицій виділених функцій самих фінансів. У
цьому контексті грань відмінностей між механізмами
досить тонка. За В. Бочаровим, сутність фінансів кор�
порацій відображається в їх трьох функціях: формуван�
ня капіталу (доходу), використання капіталу (доходу)
та контрольній функції [2, c. 5—7]. Аналогічної позиції
дотримується С.В. Онишко, поширюючи ці функції й на
державні фінанси [8, c. 95]. Однак виникає цілком при�
роднє питання: чому в межах інвестиційної теорії дос�
ліджувалися процеси формування та використання ка�
піталу у різних його формах, а не лише грошовій?

Відповідь на це питання і характеризує ту грань розбі�
жності між інвестиціями та фінансами, що проявляєть�
ся не лише на категоріальному рівні, а й через здійснен�
ня суб'єктами інвестиційної та фінансової діяльності.
Фінансовий механізм, насамперед, орієнтований на су�
купність форм розподілу і перерозподілу фінансових
ресурсів. При цьому та частина з них, що розподіляєть�
ся на формування капіталу в економіці і окреслює сфе�
ру застосування інвестиційного механізму. Таким чином
причиною виокремлення інвестиційного механізму вва�
жається за доцільне визначити розбіжності у функці�
ях, які виконують фінанси та інвестиції в економіці. Інве�
стиції, в першу чергу, орієнтовані на відтворювальну
функцію, тоді як за рахунок розподільчої функції
фінансів таке відтворення стає більш реалістичним. Саме
у цьому контексті досить чітко прослідковується зв'я�
зок між інвестиційним, фінансовим та фінансово�кре�
дитним механізмом. Однак, сфера застосування цих
механізмів дещо різниться.

Наведені аргументи дають підстави стверджувати,
що фінансовий та інвестиційний механізми тісно пов'я�
зані між собою у формах, методах, інструментах та ва�
желях акумулювання ресурсів, тоді як обраний напрям
їх використання слугує мірилом відмінностей. І саме це
дає можливість наголошувати на необхідності розгля�
ду інвестиційного механізму як самостійного елементу
економічного та господарського механізмів. Врахову�
ючи викладену позицію, однією з необхідних умов ство�
рення та залучення накопичень економічних суб'єктів в
економіку як інвестицій є формування такого інвестиц�
ійного механізму, що забезпечує їх раціональне фор�
мування та ефективне інвестування.

Інвестиційний механізм не є відособленим та неза�
лежним від умов господарювання. Його формування та
функціонування здійснюється в рамках існуючої сукуп�
ності форм і методів господарювання, за допомогою
яких організовані відносини щодо формування ресурсів
та їх використання на інвестиційні цілі.

Разом з тим, його невіддільність від фінансового та
кредитного механізмів не означає їх ототожнення, або
сумування фінансового, кредитного та інвестиційного
механізмів, оскільки в структурі інвестиційного механ�
ізму будуть наявні елементи, що є структурними ком�
понентами фінансового та кредитного механізмів.

Так, В.Л. Осецький [9, c. 95—96] пропонує структу�
рувати інвестиційний механізм за такими елементами:
мотиваційний блок, ресурсне забезпечення, правове й
методичне забезпечення, організаційне забезпечення.
При цьому у складі ресурсного забезпечення як елемен�
ту інвестиційного механізму виділяє самофінансування
та зовнішнє фінансування, яке складається з прямих
інвестицій та боргового фінансування. В цілому поділя�
ючи точку зору вченого, варто зазначити, що це ще раз
підтверджує тісний зв'язок між фінансовим механізмом,
основу якого формують відносини, які покладені в ос�
нову фінансового та кредитного механізмів. Тим більше,
що саме кредит складає основну форму реалізації бор�
гового фінансування інвестиційних процесів. Подібна
структура інвестиційного механізму зустрічається і у
іншій літературі, зокрема [12] та ін.

Формування структури інвестиційного механізму
залежить від умов функціонування економічної систе�
ми. Зазначене знаходить своє відображення у пошуках
та появі нових форм, методів, інструментів реалізації
інвестицій, адекватних соціально�економічному середо�
вищу, в якому формується та функціонуватиме відпо�
відний інвестиційний механізм. Це зумовлене, насампе�
ред, законом діалектики у поясненні розвитку, що пе�
редбачає повернення до попереднього, але у новому
якісному стані зі збереженням спадковості. Тому сам
інвестиційний механізм у процесі розвитку суспільства
модифікується.

Господарський механізм є активною системою, яка
сприймає зовнішню ідею, але виборює свій варіант ре�
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акції на неї, що полягає у боротьбі за оптимальний ре�
жим функціонування, пристосовуючи під себе будь�
який зовнішній вплив. Таким впливом по відношенню до
системи є інновація, яка для неї стає елементом "конст�
руктивного руйнування" за Й.Шумпетером, тобто нова
технологія здатна з середини виштовхнути економічну
систему з рівноважного стану, руйнуючи старі механіз�
ми і замінюючи їх новими, тобто слугувати тим вхідним
імпульсом, про який стверджував А.Кругман.

У зв'язку з цим виправданим вважається застосуван�
ня поняття "інвестиційний механізм" до процесів інно�
ваційного розвитку, що дозволить зорієнтувати
відповідні форми, методи, важелі та інструменти в за�
гальній структурі механізму конкретним цілям та на�
дасть механізму додаткової цілеспрямованості у фор�
муванні та функціонуванні. Тому правомірність розгля�
ду інвестиційного механізму інноваційного розвитку, на
нашу думку, вбачається логічною, виправданою як тео�
ретичними, так і практичними потребами.

Таким чином під інвестиційним механізмом іннова�
ційного розвитку розумітимемо систему суб'єктно�об�
'єктних взаємозв'язків, якими забезпечуються перетво�
рення господарської діяльності, орієнтованої на інвес�
тиції через зміни правил та умов "гри" шляхом удоско�
налення форм, методів та інструментів досягнення інно�
ваційних цілей розвитку.

Зважаючи, що інвестиції, перш за все, відтворюваль�
на категорія, інвестиційний механізм, це насамперед, су�
купність тих форм, через які здійснюються процеси роз�
поділу економічних ресурсів. Те, що кінцевою метою та�
кого розподілу є розвиток продуктивних сил, забезпе�
чення міці держави, високої якості життя її громадян,
формує і завдання, покладені на інвестиційний механізм
інноваційного розвитку. Разом з тим, ефективність його
функціонування значною мірою відображається у його

адекватності загальнонаціональним інтересам, що акту�
алізується розгортанням інтеграційних та глобалізац�
ійних процесів. Тому сучасне теоретичне розуміння
інвестиційного механізму інноваційного розвитку та
його практична спрямованість повинні грунтуватися на
таких концептуальних положеннях, які відображають
його економічну сутність:

— інвестиційний механізм так само, як фінансовий,
кредитний, об'єктивно включені у загальну систему уп�
равління економікою;

— сутність інвестиційного механізму об'єктивно
обумовлений природою та економічним змістом інвес�
тицій, закономірностями їх розвитку, сферою охоплю�
ваних ними відносин, значенням у відтворювальних про�
цесах, що, в свою чергу, тісно переплетено з функціями
держави, особливостями економічного устрою суспіль�
ства;

— інвестиційний механізм інноваційного розвитку
проявляється у зворотній дії на загальноекономічний
розвиток, впливає на його якісні та кількісні парамет�
ри, темпи відтворювальних процесів та результативність
держави та її суб'єктів у глобальному масштабі;

— формування та функціонування інвестиційного
механізму інноваційного розвитку відбувається у зовн�
ішньому оточенні, динамічність якого визначають не�
обхідність його постійного удосконалення. Кожному
новому періоду відповідають свої особливості функці�
онування інвестиційного механізму та його внутрішня
будова;

— внутрішня структура механізму характеризуєть�
ся сукупністю взаємопов'язаних і взаємодіючих еле�
ментів, які залежно від періоду, дозволятимуть визна�
чатися з відповідним набором форм, методів, інстру�
ментів та важелів, які забезпечуватимуть цілеспрямо�
ваність його функціонування;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тип інвестиційного механізму інноваційного розвитку 

Інвестиційний механізм інноваційного розвитку 

Механізм акумулювання 
(мобілізації) ресурсів 

Механізм використання 
(розміщення) ресурсів 

Форми Методи Важелі Форми Методи Важелі 

Інструменти Інструменти 

Правове 
забезпечення 

Нормативне  
забезпечення 

Інформаційне  
забезпечення 

Ринковий Державно-
корпоративний 

Кластерний Міжгалузевий 

Рис. 1. Основні компоненти інвестиційного механізму інноваційного розвитку

Джерело: розробка автора.
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— основне призначення структурних елементів ме�
ханізму полягає у ефективному акумулюванні та раці�
ональному використанні економічних ресурсів з метою
забезпечення різноманітних потреб суб'єктів економ�
ічних відносин під впливом прогресивних змін у світо�
вому просторі та необхідності захисту національних
інтересів у протіканні загальних глобалізаційних про�
цесів;

— методологічне значення інвестиційного механіз�
му інноваційного розвитку має комплексність його дії
на досягнення завдань, визначених загальною економі�
чною стратегією розвитку національної економіки та
відображеної в державній інноваційній та інвестиційній
політиці.

Спрямування інвестиційного механізму інновацій�
ного розвитку національної економіки правомірно зо�
рієнтовувати на виділені Шеко П. [15] інноваційно ут�
ворювальні чинники: 1) рівень знань, необхідний для ви�
рішення суспільних проблем; 2) інноваційні фінансові
ресурси, їхню надійність та доступність; 3) сфера, суб�
'єкти та об'єкти інноваційної активності; 4) інновацій�
ний клімат; 5) інноваційне підприємництво.

Загальна структура інвестиційного механізму інно�
ваційного розвитку національної економіки та його ос�
новні компоненти представлені на рис. 1.

Методи акумулювання та використання ресурсів яв�
ляють собою конкретні способи дії, спрямовані на прак�
тичне досягнення основних завдань, з допомогою яких
утворюються та використовуються грошові фонди
відповідних учасників. Форми — це конкретні прояви
відповідних методів. Зокрема, як зазначає Крупка М.І.,
поділяючи точку зору інших вчених, що важливими фор�
мами і методами використання економічних законів у
механізмі їх дії є прогнози та прогнозування, плани і
планування, стимули та стимулювання.

Важелі проявляються у конкретних прийомах дії та
реалізації відповідних методів, тобто є конкретизова�
ною технікою застосування відповідного методу та
інструменту як засобу впливу на об'єкт, його перетво�
рення та створення. До основних важелів відносять:
санкції, пільги, стимули, нормативи, умови та порядок
здійснення діяльності [5, c. 59—60].

Ключову роль у формуванні ефективного інвести�
ційного механізму інноваційного розвитку відіграє
держава. Саме вона визначає сутність та роль цього
механізму в економічному розвитку країни шляхом
встановлення правил та норм здійснення господарсь�
кої діяльності, формування інфраструктури, прове�
дення соціальної, фінансової, інвестиційної, іннова�
ційної політики тощо. Від зацікавленості та можли�
востей держави залежить раціональність та дієз�
датність самого механізму. Модифікуються і методи
державної участі, стимулювання. Адміністративні,
централізовані методи державного регулювання під
впливом ринкових умов господарювання поступово
перетворюються в коопераційні, інтегративні, зокре�
ма, і приватно�державні. Це впливає і на зміну відпо�
відного правового, нормативного та інформаційного
забезпечення у складі механізму та забезпечує відпо�
відним типом інвестиційного механізму, який прояв�
ляється при кооперації відповідних інститутів в інно�
ваційному процесі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підводячи підсумок, можна зробити

декілька теоретичних та практичних висновків. Насам�
перед, варто зазначити, що інвестиційним механізмом
охоплюється сукупність соціально�економічних цілей,
принципів і методів мобілізації і розміщення інвести�
ційних ресурсів, а також управління цими процесами.
Диференціація досліджуваного механізму залежно від
напрямку руху інвестиційних ресурсів (мобілізація або
розміщення) обумовлена тим, що категорія інвестицій
охоплює процеси акумулювання та розподілу вартості.

Практична реалізація такого механізму базується на
принципі взаємозв'язку та взаємозалежності між еко�
номічними інститутами — суб'єктами інноваційного та
інвестиційного процесу, формою взаємодії господарю�
ючих одиниць, формами організації інноваційно�інвес�
тиційного процесу з урахуванням економічних інтересів
кожного суб'єкту та відповідних обраних ними інстру�
ментів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Практическая реализация концепции разгосудар�

ствления и активного привлечения частного капитала
для модернизации и развития портовой инфраструкту�
ры требует проведения комплексного анализа деятель�
ности морских портов Украины с целью определения их
инвестиционной привлекательности для будущих инве�
сторов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Сущность понятия "инвестиционная привлекатель�
ность" как общеэкономического термина, раскрывает�
ся в работах таких ученых, как И.А. Бланк, Ф.В. Бан�
дурин, С.А. Буткевич, Ф.П. Гайдуцкий, Л.А. Мамуль,
ТА. Чернявская, Д.А. Епштайн, С. Естрин, К. Е. Mейер,
В.В. Бочаров, С.С. Донцов, которые рассматривают его
с точки зрения проведения финансово�экономическо�
го анализа, оценки инвестиций в ценные бумаги, психо�
логического аспекта, эффективности системы управле�
ния предприятием. Широкий пласт исследований в этом
направлении позволил сформировать определенную
классификацию походов к данному понятию [1]:

— инвестиционная привлекательность как условие
развития предприятия;

— инвестиционная привлекательность как условие
инвестирования;

— инвестиционная привлекательность как совокуп�
ность показателей;

— инвестиционная привлекательность, как показа�
тель эффективности инвестиций.
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METHOD OF RATING ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS THE UKRAINIAN PUBLIC
SEA PORTS

В статье анализируется понятие "инвестиционная привлекательность", уточняется его смысл относительно

государственных морских портов Украины в условиях разгосударствления и привлечения инвесторов. ПредB

лагается методика построения рейтинга инвестиционной привлекательности морских портов на основании

таких показателей, как грузооборот, рентабельность, фондоотдача, состояние инфраструктуры, степень диB

версификации, инвестиционная привлекательность региона порта. Проведен анализ инвестиционной приB

влекательности государственных морских портов Украины по результатам рейтинговой оценки.

The concept of "investment attractiveness" analyzes in this article, clarifies its meaning in relation to public seaports

of Ukraine in the conditions of privatization and attracting investors. Are proposed the method of construction rating

of investment attractiveness of the seaports on the basis of indicators such as volume of goods, profitability,

infrastructure, capital productivity, the degree of diversification, investment attractiveness of the region's ports.

Analyzed the investment attractiveness of public seaports in Ukraine according to the rating assessment.
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Если рассматривать такую градацию с точки зрения
задач данной работы, то интерес представляет характе�
ристика инвестиционной привлекательности как условия
для инвестирования. В данном контексте подходящим яв�
ляется определение, данное Машкиным В.А. [2]: "…инвес�
тиционная привлекательность… наличие таких условий
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвес�
тора в выборе того или иного объекта инвестирования".
Реальность положения государственных морских портов
Украины такова, что перспективы стратегического разви�
тия порта определяются его возможностью создать та�
кие условия для реализации инвестиционных проектов,
которые позволили бы инвестору: совершить минималь�
но допустимые вложения ресурсов с наименьшим риском,
достаточной нормой прибыли и сроком окупаемости; оп�
тимально встроить порт в существующую логистическую
цепочку, обслуживающую производственный блок; за счет
партнерства с портом повысить эффективность деятель�
ности промышленной группы, в которую он вводится.

Агентство по вопросам предотвращения банкрот�
ства предприятий и организаций, существовавшее до
2006 г., предложило методику оценки инвестиционной
привлекательности предприятий, в которой расчеты ба�
зировались на показателях имущественного состояния,
финансовой устойчивости, ликвидности активов, при�
быльности, деловой активности [3].

Носова О.В. считает, что оптимальной является
оценка инвестиционной привлекательности путем оп�
ределения средней геометрической четырех показате�
лей: оборачиваемость активов, рентабельность капита�
ла, финансовая устойчивость и ликвидность активов [4].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201312

Будникова Ю.В. вводит в интегральный показатель
оценки инвестиционной привлекательности такие фак�
торы, как кадровый потенциал, производственная про�
грамма, маркетинговая деятельность, корпоративное
управление, управленческий учет, юридическая деятель�
ность, технология производства, конкурентоспособ�
ность, состояние имущества и финансов, структура ка�
питала, наличие стратегии развития, рейтинг предпри�
ятия в отрасли, платежная дисциплины и размер затрат
[5].

В целом, оценка инвестиционной привлекательнос�
ти сводится в основном к расчету обобщенного показа�
теля и сопоставлении его со среднеотраслевым, норма�
тивным или желаемым инвестором значением. Однако
в контексте развития государственного морского пор�
тового сектора Украины и привлечения инвесторов для
его развития и расширения, интерес представляет оцен�
ка морских портов по совокупности важных экономи�
ческих показателей, что позволит сформировать каче�
ственный срез отрасли и выявить наиболее перспектив�
ные направления взаимодействия в проектах государ�
ственно�частного партнерства.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
В качестве относительной оценки инвестиционной

привлекательности морского порта предлагается сфор�
мировать соответствующий индекс, который количе�
ственно охарактеризует уровень данной характеристи�
ки и обобщит важные для инвестора аспекты деятель�
ности предприятия. Его применение позволит решить
такие задачи:

— определить инвестиционные факторы, в наиболь�
шей степени влияющие на его конкурентную позицию и
рейтинг в отрасли;

— оценить относительную инвестиционную привле�
кательность морского порта для инвесторов;

— выявить слабые стороны предприятия;
— определить направления взаимодействия порта и

частного инвестора.
Такой индекс, с одной стороны, должен быть адек�

ватным поставленным целям и задачам, иметь возмож�
ность повторного расчета и сравнения результатов, в
полной мере пояснять конкурентную ситуацию на рын�
ке портовых услуг.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Потребности инвесторов, принимающих участие в
проектах государственно�частного партнерства в морских
портах, несколько отличаются от нужд традиционного ин�
вестирования в производственные объекты. Так как це�
лью государственной политики привлечения частного ка�
питала является в основном модернизация, расширение,
развитие инфраструктуры отрасли, то инвесторов, в пер�
вую очередь, интересует ее состояние у объекта инвести�
рования, его грузовая база, возможность наращивать про�
изводственный потенциал, текущая рентабельность, спо�
собность сохранять устойчивость в кризисных ситуаци�
ях. Поэтому для определения инвестиционной привлека�
тельности морского порта в модель предлагается вклю�
чить следующие экономико�финансовые показатели:

— грузооборот — основная характеристика мощ�
ности морского порта, которая символизирует его кон�
курентную позицию, устойчивость в рыночной среде,
широту клиентской базы и несет потенциал определен�
ной нормы прибыли;

— темп роста грузооборота — как показатель оцен�
ки имеет преимущество по сравнению с предыдущим,
так как дает представление об изменении грузооборо�
та в динамике, что часто более информативно;

— рентабельность услуг порта — главный показа�
тель финансового состояния предприятия, который ха�
рактеризует эффективность его деятельности и может
быть основным ориентиром для инвесторов, нацелен�

ных на стивидорную деятельность, а не масштабные ин�
вестиции в инфраструктуру;

— темп роста рентабельности покажет тенденцию
изменения финансово�экономического состояния пред�
приятия, его стабильность, риск для инвестора;

— наличие и состояние инфраструктуры — может
быть целевой характеристикой для крупных инвесторов,
заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с мор�
ским портом и реализации масштабных инвестиционных
проектов, собственных конгломеративных стратегий;

— фондоотдача — один из основных и комплекс�
ных индикаторов, который, с одной стороны, характе�
ризует эффективность управления основными фонда�
ми, а с другой, позволяет сделать вывод об их качестве,
степени вовлеченности в повседневную деятельность
предприятия, возможность генерировать доходы от
портовых услуг;

— диверсифицированность — этот аспект деятель�
ности порта отражает разнообразие грузовой базы и
выполняемых операций; так как текущая мировая тен�
денция развития портов направлена на их универсаль�
ность, то обработка различных грузов, особенно в ус�
ловиях высокой рыночной конкуренции, является спо�
собом минимизировать коммерческий риск деятельно�
сти порта и повысить его устойчивость к изменению
конъюнктуры рынка;

— инвестиционная привлекательность региона дол�
жна показать в целом, насколько инфраструктура и ре�
сурсы региона, в котором находится порт, адекватны
инвестиционным стратегиям, разрабатываемым для раз�
вития конкретного предприятия.

Для формирования модели индекса инвестиционной
привлекательности морского порта была обработана
статистика деятельности государственных морских
портов Украины за 2011—2012 гг. Такой относительно
небольшой промежуток времени был выбран в связи с
тем, что анализ работы портов за период до 2011 г. мо�
жет дать искаженные результаты из�за экономического
подъема и перегрева международной торговли в 2007 —
первой половине 2008 гг., когда порты Украины пере�
работали максимальный объем грузов, а затем резкого
падения грузообработки в результате мирового эконо�
мического кризиса, начавшего воздействовать на пор�
товую отрасль с конца 2008 г. и наиболее активно вли�
явшего на нее в 2009—2010 гг. Слишком резкие колеба�
ния грузооборота и доходов предприятий не позволят
отразить полноценно сложившуюся ситуацию в госу�
дарственных морских портах.

В результате, были получены следующие значения
основных индикаторов, включаемых в модель индекса
инвестиционной привлекательности морского порта
(табл. 1).

Разработка индекса инвестиционной привлекательно�
сти — сложная и требующая теоретического обоснова�
ния задача, так как при его формировании необходимо
учитывать степень взаимодействия включаемых в модель
факторов, разность их размерных величин, уровень важ�
ности для конечного результата. При этом, несмотря на
то, что индекс является относительной величиной и не
предполагает простого суммирования средних значений
разнородных факторов, их подбор в модель должен быть
обоснованным и отвечать задачам ее формирования и по�
зволять проводить определенные сравнения и обобщения.

Для выполнения поставленных требований при по�
строении модели индекса инвестиционной привлека�
тельности морских портов воспользуемся методикой,
предложенной специалистами Государственного аген�
тства по инвестициям и управлению национальными
проектами, которую они использовали при формиро�
вании рейтинга инвестиционной привлекательности ре�
гионов Украины [6].

В соответствии с данной методикой, построение
индекса должно включать такие обязательные манипу�
ляции с исходной статистической информацией, как
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определение внутренней согласованности выбранных
индикаторов и нормализация их значений.

Определение внутренней согласованности выбранных
в модель показателей покажет, насколько точно выбран�
ные индикаторы отражают влияние факторов на индекс
привлекательности, их внутреннюю согласованность.

Для расчета последней можно воспользоваться кор�
реляционным анализом взаимосвязи между выбранны�
ми индикаторами, при этом, чем выше степень корреля�
ции между ними, тем более согласованы между собой
показатели и тем выше их степень отражения характе�
ра объекта исследования. Для оценки специалисты пред�
лагают воспользоваться коэффициентом α Кронбаха
(формула 1), который отражает внутреннюю согласо�
ванность характеристик, описывающих один объект:

(1),

где  — среднее значение парных коэффициентов
корреляции выбранных индикаторов; n — количество
индикаторов.

Критерии данного коэффициента следующие: при
α ≥ 0,9 уровень внутренней согласованности считается
превосходным; при 0,8 ≤ α < 0,9 — хорошим; при 0,7 ≤ α
< 0,8 — приемлемым; при 0,6 ≤ α < 0,7  — частично при�
емлемым; при 0,5 ≤ α < 0,6 — плохим; при α < 0,5 —
неприемлемым [7, с. 26].

Предварительные расчеты парных коэффициентов
корреляции показали следующие результаты (табл. 2).

Если рассмотреть полученные значения тесноты вза�
имодействия между выбранными индикаторами, можно
отметить, что параметр "инвестиционная привлекатель�
ность региона" очень слабо взаимодействует практичес�
ки со всеми остальными показателями, поэтому представ�
ляется возможным не включать его в расчет индекса ин�
вестиционной привлекательности, а использовать в даль�
нейшем при корректировке его значения.

Подставив значения параметров в формулу 1, полу�
чили коэффициент α = 0,88, который означает, что
выбранные в модель показатели между собой хорошо
согласуются и достаточно отражают характер инвести�
ционной привлекательности морского порта.

Нормализация значений выб�
ранных в индекс показателей про�
водится с целью получения воз�
можности их агрегации, путем пре�
вращения в безразмерные числа,
что также позволит избежать чрез�
мерного влияния одной совокупно�
сти индикаторов на индекс привле�
кательности в ущерб другой. Для
этой процедуры воспользуемся ме�
тодом изменения масштаба или
"Min�Max" [7, с. 47] (формула 2), при
котором все значения индикатора
будут приведены в диапазоне от 0,
что будет соответствовать мини�
мальному значению, до 1.

(2),

где i
k
 — индивидуальное стан�

дартизированное значение показа�
теля k; x

n
 — индивидуальное значе�

ние показателя k; x
max

 и x
min

 — соот�
ветственно максимальное и мини�
мальное значения показателя k.

Использование именно этого
метода нормализации поможет ни�
велировать большой разброс меж�
ду максимальным и минимальным
значением конкретного индикато�
ра и более точно отобразить его ха�
рактерное изменение.

В результате расчетов имеем согласованную систе�
му нормализованных показателей, характеризующих
инвестиционную привлекательность морских портов
(табл. 3).

Важным этапом формирования любого индекса яв�
ляется ранжирование вводимых в него показателей по
степени важности и расчет соответствующих коэффи�
циентов, что позволяет выделить наиболее значимые
факторы и придать им больший вес при расчете конеч�
ного значения результирующего показателя.

Определять коэффициенты важности вводимых в ин�
декс инвестиционной привлекательности характеристик
деятельности морского порта будет осуществляться с по�
мощью экспертных оценок балльным методом. В качестве
экспертов привлекаются специалисты портовой отрасли.
Для определения важности индикаторов им было пред�
ложено присвоить указанным восьми показателям баллы
от 1 до 8. Затем полученные оценки были преобразованы
в коэффициенты весомости (β

і
) по формуле 3:

(3),

где  — сумма баллов, присвоенных j�му парамет�

ру;  — сумма баллов, присвоенных всеми экспер�

тами по всем параметрам; m — количество экспертов; n
— количество параметров.

 Результаты расчетов представлены в таблице 4.
Для оценки согласованности мнений экспертов и ка�

чества проведенного опроса рассчитаем коэффициент
конкордации по формуле 4 [8]:

    (4).

Таблица 1. Значения индикаторов, включаемых в модель индекса
инвестиционной привлекательности морского порта

* Инвестиционная привлекательность региона оценена в [6].
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По результатам вычислений степень согласованно�
сти экспертов не очень высока (W=0,69), что обуслов�
лено различием целей, которые преследуют сотрудни�
ки различных предприятий и организаций, однако, в
целом, они сошлись во мнении, что наиболее важными
являются показатели рентабельности, грузооборота,
качества инфраструктуры и фондоотдача.

Заключительным этапом построения индекса инвес�
тиционной привлекательности морского порта (IИПМП)
является сбор в одну модель выбранных параметров, для
чего воспользуемся широко распространенным методом
линейного агрегирования, который представляет собой
сумму произведений нормированных значений индика�
торов и их весовых коэффициентов (формула 5):

(5),

где  — нормализованное значение выбранного в

модель j�го параметра; β
і  
— коэффициент весомости j�

го параметра.
Ранее в модель оценки инвестиционной привлекатель�

ности морского порта предлагалось ввести индекс привле�
кательности региона, в котором находится порт, но из�за
низкой корреляции с другими показателя�
ми он был исключен из дальнейших расче�
тов. Однако, как бы то ни было, региональ�
ные условия, внешнее окружение порта бу�
дет играть существенную роль в стратегии
его развития, так как инвестиционная при�
влекательность региона характеризует та�
кие важные параметры, как демографичес�
кая ситуация, уровень промышленного
производства, природные ресурсы, состо�
яние инфраструктуры, развитие бизнес�
сегмента. Поэтому целесообразно было бы
скорректировать полученные индексы ин�
вестиционной привлекательности морских
портов на уровень привлекательности са�
мого региона следующим образом:

     (6),

где ИПР
i
 — инвестиционная привлека�

тельность i�го региона, в котором распо�
ложен порт; ИПР

макс
 — максимальное зна�

чение инвестиционной привлекательности
среди регионов, в которых расположены
порты.

Результаты расчета индекса инвести�
ционной привлекательности по государ�
ственным морским портам Украины
представлены на рис. 1.

Полученный рейтинг инвестицион�
ной привлекательности позволяет сде�

лать следующие заключения о со�
стоянии государственных морс�
ких портов Украины на 2013 г.:

во�первых, беспрекословным
лидером отрасли практически по
всем параметрам, вводимым в мо�
дель, является Одесский морской
торговый порт. Однако предприя�
тие имеет очень низкий коэффици�
ент фондоотдачи (0,2 грн.), что го�
ворит либо об ориентации на низ�
костоимостные грузы, существен�
ном недогрузе производственных
мощностей или невозможности
полноценного использования в
связи с их неудовлетворительным
физическим состоянием. С другой
стороны, временным, но важным

является факт снижения грузопереработки в порту в 2012
г. по отношению к 2011 г.;

во�вторых, второе место рейтинга занял Мариу�
польский морской торговый порт, несмотря на то, что в
рейтинге грузооборота в 2011 г. он был на 3 месте, а в
2012 — на 4. Высокий уровень инвестиционной привле�
кательности предприятия обуславливается высокой
рентабельностью, темпами ее роста, наличием высоко�
развитой инфраструктуры. Повысить привлекатель�
ность рекомендуется за счет наращивания грузопере�
работки, что повлечет за собой и рост фондоотдачи;

в�третьих, по расчетам индекса инвестиционной
привлекательности морского порта Южный и Ильичев�
ский морские порты уступают лидерские позиции в рей�
тинге Николаевскому и Керченскому морским портам
соответственно. В первом случае за счет высокого при�
роста грузообработки в Николаевском порту, соответ�
ственно меньших затрат на тонну груза и большей его
диверсифицированности. Керченский морской торго�
вый порт хоть и обрабатывает почти в три раза меньше
груза, чем Ильичевский и в 2012 г. его объемы упали на
5,3%, а доходы на 42%, однако именно Керченский порт
получил чистую прибыль на 6,2% больше, тогда как
Ильичевский, несмотря на рост грузооборота на 7,3%,
получил в 2012 г. меньше доходов на 36% и снизил объем

Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции между индикаторами,
выбранными в модель индекса инвестиционной привлекательности морского

порта

* Прим.: Rср — средняя рентабельность; ТРR — темп роста средней рентабельности;
Qинф — качество инфраструктуры; ГОср — средний грузооборот; ТРго — темп роста гру�
зооборота; ИПР — индекс привлекательности региона; Dп — степень диверсификации
услуг порта; ФО — фондоотдача; ЗГО — затраты на единицу обработанного груза.

Таблица 3. Нормализованные значения индикаторов, включаемых в
индекс инвестиционной привлекательности морского порта
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чистой прибыли на 35%. Указан�
ная ситуация может в корне по�
меняться в случае оживления
рынка и снижения валовых зат�
рат Ильичевского и Южного
портов. При этом, если учиты�
вать ситуацию в регионе, порт
Южный находится в лучшем по�
ложении, чем Николаевский, так
как Одесская область имеет бо�
лее высокий потенциал развития,
чем Николаевская, за счет более
развитой инфраструктуры, биз�
нес�среды, диверсифицирован�
ной промышленности;

в�четвертых, получить более
высокие значения в рейтинге ин�
вестиционной привлекательнос�
ти за счет роста грузооборота и
рентабельности могут такие пер�
спективные порты, как Бердянс�
кий, Евпаторийский, Измаильс�
кий, Херсонский;

в�пятых, анализ показывает, к со�
жалению, большое количество пор�
тов�аутсайдеров, так как показатели
рейтинга выше среднего только у пер�
вой шестерки портов — Одесского,
Мариупольского, Николаевского,
Южного, Керченского и Ильичевско�
го; а пять портов — Ялтинский, Усть�
Дунайский, Скадовский, Севасто�
польский и Белгород�Днестровский
имеют более чем в 4 раза худшие по�
казатели инвестиционной привлека�
тельности, чем лидер отрасли.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Таким образом, рейтинговая

оценка морских портов может пока�
зать обобщенную характеристику
отрасли в целом, а также определить
слабые места в деятельности анали�
зируемых предприятий и возможно�
сти их компенсации. В перспективе,
дополнить оценку инвестиционной
привлекательности необходимо ана�
лизом конкурентного положения
морских портов на основании оцен�
ки их рыночной доли и ее динамики.
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Параметр 
Экспертные оценки, в баллах Коэффициент 

весомости 1 
эксперт

2 
эксперт

3 
эксперт

4 
эксперт

5 
эксперт 

6 
эксперт 

Средняя 
рентабельность 6 7 6 8 8 6 0,1898 

Темп роста 
рентабельности 1 2 1 3 2 2 0,0509 

Качество 
инфраструктуры 8 6 8 5 6 7 0,1852 

Средний 
грузооборот 7 8 5 6 7 8 0,1898 

Темп роста 
грузооборота 5 4 3 4 1 1 0,0833 

Затраты на 
единицу 
обработанного 
груза 

2 1 2 2 5 5 0,0787 

Фондоотдача 4 5 4 7 4 4 0,1296
Степень 
диверсификации 
услуг порта 

3 3 7 1 3 3 0,0926 

Таблица 4. Оценка важности индикаторов индекса инвестиционной
привлекательности морских портов
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Многочисленные исследования подтверждают же�

лание экономических агентов работать в правовом ры�
ночном поле, но финансировать его создание готовы
далеко не все. Так, согласно опросам, 91% респонден�
тов считают важнейшим фактором развития Украины
создание правового государства, 76,5% — развитие ры�
ночной экономики. В то же время, уплачивая налоги,
66% опрошенных чувствуют, что их обворовывают,
только 5,4% являются членами общественных органи�
заций, 7,4% — политических партий [10]. Иными слова�
ми, в Украине есть потребность в эффективных инсти�
тутах, но платежеспособный спрос является недоста�
точным для ее удовлетворения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

К исследованию проблем спроса на институты при�
менимы многие аспекты работ Нобелевского лауреата
Элинор Остром [13]. Изучению специфики рынка ин�
ститутов как механизма институциональных изменений
посвящены работы известных российских исследовате�
лей�институционалистов В.В. Вольчика, В.М. Полтеро�
вича, В.Л. Тамбовцева [4; 8; 11]. Вместе с тем, вопросы
выявления истинного спроса на экономические инсти�
туты и его факторов требуют дальнейшей разработки.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является исследование проблем фор�

мирования и оценки спроса на экономические институ�
ты на основе интеграции неоклассического и институ�
ционального подходов.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Спрос на институт представляет собой число обра�

щений к нему экономических агентов при осуществле�
нии ими релевантных данному правилу товарных сде�
лок в условиях некоторой "цены" его использования
[11].

Под ценой института понимаются все трансaкци�
онные издержки, связанные с использованием данно�
го института — aggregate transaction cost (АТС). Осо�
бенностью цены института является ее субъектив�
ность. Величина как единовременных стартовых издер�
жек освоения правила, так и текущих издержек при�
менения правила сильно коррелируют с характерис�
тиками различных агентов в одной и той же экономи�
ческой системе в зависимости от правовой и экономи�
ческой культуры, предпринимательского таланта, фор�
мы собственности, количества имеющейся информа�
ции. Кривая совокупного спроса на институт получа�
ется в результате вертикального сложения индивиду�
альных кривых спроса.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

Данное выше определение величины спроса позво�
ляет сформулировать закон спроса для институцио�
нального рынка в привычной форме — чем ниже цена
института, тем большее количество агентов применяет
его для регулирования экономической деятельности при
прочих равных условиях.

Спрос на институты является производным и за�
висит от числа товарных трансакций, которые эконо�
мические агенты готовы осуществить по данному пра�
вилу. Кроме того, его особенность также заключает�
ся в том, что он может оцениваться отрицательными
величинами: "Будем говорить, что агент предъявляет
положительный или отрицательный спрос на инсти�
тут в зависимости от того, считает ли он этот инсти�
тут "полезным" или "вредным". Возможно, сторонник
института готов уплатить некоторую сумму денег за
его внедрение и поддержку, а противник — за блоки�
рование проекта и сохранение действовавшей ранее
нормы" [8].

В отличие от спроса на частные товары, спрос на
институт как общественное благо непосредственно вы�
явить сложно. Более того, у потребителей институтов
существуют серьезные стимулы к искажению инфор�
мации о своих действительных предпочтениях. Напри�
мер, в создании свободной экономической зоны (СЭЗ)
заинтересованы все экономические агенты определен�
ного региона. Предположим далее, что региональный
союз предпринимателей создает рабочую группу для
разработки и лоббирования соответствующего зако�
нопроекта. Каждый из экономических агентов может
предполагать, что если он сообщит достоверную ин�
формацию, то его обяжут платить членские взносы на
финансирование данного проекта. Поскольку пользо�
ваться выгодами свободной торговли будет очень мно�
го предпринимателей, то его личная готовность уча�
ствовать или не участвовать практически не повлияет
на решение вопроса об организации рабочей группы.
Пользоваться же выгодами особого таможенного ре�
жима он будет наравне со всеми. Следовательно раци�
ональному актору лучше заявить, что СЭЗ ему не нуж�
на, и таким образом избежать участия в финансирова�
нии ее создания. Или даже сказать, что этот внешне�
торговый режим создаст ему дополнительные издер�
жки и усилит конкуренцию, и потребовать в случае его
организации денежной компенсации. Если так будут
рассуждать многие, регион не получит статус свобод�
ной экономической зоны.

Для того чтобы выявить реальную величину спро�
са на тот или иной экономический институт, можно ис�
пользовать механизм принятия решений о предостав�
лении общественных благ, который включает в себя на�
лог Гровса� Кларка. Предположим, региональный
союз предпринимателей оценил разработку и лобби�
рование законопроекта о создании СЭЗ и каждый эко�
номический агент должен заплатить за это определен�
ную сумму n

i
. "Чистая ценность" n

i
 создания СЭЗ пред�

ставляет собой разницу оценки, объявленной каждым
i�м агентом v

i
, и расходов, которые он должен будет

нести c
i
:

n
i
 = v

i
 — c

i
(1).

Для оценки истинного спроса на экономический
институт необходимо следующее.

1. Нужно приписать каждому экономическому аген�
ту расходы c

i
, которые ему придется заплатить в случае

принятия решения о создании СЭЗ.
2. Каждый индивид должен заявить о своей оценке

чистой ценности s
i
 (она может совпадать или не совпа�

дать с истинной чистой ценностью n
i
 предоставления

общественного блага для данного индивида).
3. Если сумма объявленных чистых ценностей поло�

жительная, создание СЭЗ будет инициировано, если эта
сумма отрицательная — нет.

4. Каждый центральный агент должен заплатить
налог. Если из�за индивида j решение об инициации со�

здания СЭЗ заменяется решением не организовывать ее,
то налог на данного индивида H

j
 составит:

 ∑
≠

=
ji

ij sH (1).

Если из�за индивида j решение не создавать СЭЗ ме�
няется решением реализовать данный проект, указан�
ный налог составит:

 ∑
≠

−=
ji

ij sH (2).

Налог выплачивается не другим индивидам — он
выплачивается союзу предпринимателей или муниципа�
литету. На что пойдут эти деньги, значения не имеет до
тех пор, пока это не влияет на чьи�либо еще решения;
важно лишь то, чтобы этот налог платили центральные
индивиды и у них были надлежащие стимулы говорить
правду [2].

Объяснения нисходящего характера кривой спроса
на институты во многом совпадают с концепцией тра�
диционного товарного рынка.

Эффект замещения. Конечно, количество институ�
циональных субститутов значительно меньше товарных.
Однако даже безальтернативные нормы поведения ос�
тавляют выбор экономическим агентам — действовать
по формальным правилам, использовать неформальные
институты или осуществлять внелегальную деятель�
ность.

Убывающая предельная выгода. Она связана с тем,
что выгоду от следования институциональным ограни�
чениям может извлечь определенная группа людей, а
при расширении сферы действия этого института про�
исходит сначала относительное, а потом и абсолютное
снижение экономической отдачи [4]. Экономический
агент должен лишь правильно выбрать минимум обра�
щений к институту, дальнейшее урегулирование эконо�
мической деятельности будет неоправданным и излиш�
ним.

Эффект обучения. Расширение сферы и увеличение
частоты использования института приводит к накопле�
нию опыта, повышению качества и снижению трансак�
ционных издержек его применения. Значит, последую�
щее обращение к институту будет "стоить" дешевле пре�
дыдущего.

Неценовыми факторам выбора института, не связан�
ными с оценкой трансакционных издержек, являются
следующие.

1. Распространенность правила и его универсаль�
ность (способность регулировать разные трансакции с
участием различных акторов). "Почти бартерный" ха�
рактер институциональной сделки обусловливает то,
что чем больше экономических агентов считают опре�
деленный институт эффективным для большего числа
трансакций, тем легче найти контрагента для заключе�
ния сделки, регулируемой данной нормой. Следователь�
но, вероятность использования института прямо про�
порциональна его распространенности и универсально�
сти.

2. Устойчивость институциональных норм и правил.
Согласно А. Маршаллу, "под устойчивостью мы пони�
маем необходимое условие, при котором система дол�
жна возвращаться в состояние равновесия после лю�
бого малого "потрясения"" [7]. Следовательно, устой�
чивость института означает, что при временном внеш�
нем воздействии он сохраняет способность эффектив�
но регулировать трансакции, лишь незначительно ме�
няя параметры состояния, а после снятия возмущения
возвращается в прежнее состояние. Дж. Бьюкенен в
своей Нобелевской лекции особо подчеркивал значе�
ние межвременного фактора для стабильности инсти�
тутов и их эффективности. Он говорил о "конститу�
ции экономической политики", определяющей такие
"правила игры", которые будут оставаться стабильны�
ми даже после того, как сменится несколько поколе�
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ний людей. Это и должно обеспечить стабильность
правил обмена и заключения контрактов [3]. Устойчи�
вость института определяется наличием отрицатель�
ных связей, которые направлены на сохранение сло�
жившихся структур и соотношений. Источниками ус�
тойчивости могут служить возрастающая отдача от
масштаба, сетевые эффекты, а также развитие систе�
мы после прохождения ею точки "бутылочного гор�
лышка" в случаях радикальных институциональных
изменений [4]. Противоположностью устойчивости
является институциональная неопределенность, ког�
да институты постоянно меняются, носят спорадичес�
кий характер и акторы экономической коммуникации
не находят компромисса относительно поведенческих
процедур и правил. Однако излишняя консерватив�
ность институциональной среды приводит к усугубле�
нию таких проблем функционирования институтов, как
институциональная ловушка и зависимость от траек�
тории предшествующего пути развития (равновесие по
Нэшу, не являющееся Парето�оптимальным). Если
применение определенной нормы для регулирования
экономических отношений оказалось неэффективным,
стабильность института повлечет дополнительные из�
держки отказа от него. Кроме того, зависимость от
траектории предшествующего пути развития второй
степени оговаривает, что межвременной эффект ум�
ножает ошибки. Зависимость третьей степени утвер�
ждает не только то, что межвременной эффект умно�
жает ошибки, но и то, что этой ошибки можно избе�
жать [13]. Следовательно, наряду с устойчивостью,
имеет значение адаптивность института.

3. Адаптивность института — это способность, про�
цесс и результат приспособления института к измене�
ниям внешних условий, с целью обеспечения наиболее
эффективного режима его функционирования. Степень
адаптивности норм и правил экономического поведения
определяется наличием положительных связей, обеспе�
чивающих восприимчивость института к новой инфор�
мации, его обмен информацией с внешней средой и со�
ответствующую трансформацию [4]. Соотношение ус�
тойчивости и адаптивности обеспечивает эффектив�
ность института, его конкурентоспособность на инсти�
туциональном рынке.

4. Доверие. Стабильные институты являются ос�
новой возникновения разного рода доверия, посколь�
ку делают окружающую реальность более понятной
для актора. Согласно определению Э. Остром, став�
шему классическим, доверие заключается в "ожида�
нии определенных действий окружающих, которые
влияют на выбор индивида, когда индивид должен
начать действовать до того, как станут известными
действия окружающих" [14]. Ф. Фукуяма доверие
трактует как возникающее в рамках определенного
сообщества ожидание того, что члены данного сооб�
щества будут вести себя нормально и честно, прояв�
ляя готовность к взаимопомощи в соответствии с об�
щепризнанными нормами. Доверяющий полагается на
то, что из его уязвимости партнер не будет извлекать
собственные выгоды при обнаружении такой возмож�
ности [12].

При выборе акторами тех или иных институтов
особую роль играет уровень институционального до�
верия (general trust), при котором объектом выступа�
ет сам институт. Доверие к институту означает ожи�
дание экономическим агентом позитивного исхода
взаимоотношений с контрагентом, регулируемых дан�
ным институтом, основанное на предположении о его
эффективности в ситуации неопределенности. Ины�
ми словами, использование института снижает нео�
пределенность в достаточной мере, чтобы актор мог
взять на себя остаточные риски некоторого типа по�
ведения. Институциональное доверие безлично и не
связано с персональным восприятием того или иного
партнера по взаимодействию. Оно основано на вос�

приятии эффективности гаранта нормы. С другой сто�
роны, доверие к институту может и не коррелировать
с силой гаранта нормы, а зависеть от траектории пре�
дыдущего развития (path dependens). Высокий уровень
доверия к институтам делает их легитимными и рабо�
тоспособными. В то же время, положительная исто�
рия работы института вызывает и поддерживает к
нему доверие.

Доверие к институтам является существенной пробле�
мой для любых экономических систем. Однако особенно
остро этот вопрос стоит для обществ, переживающих
трансформационные процессы. Согласно мониторингу
Института социологии НАН Украины (табл. 1), уровень
полного ("полностью доверяю") и преимущественного
("преимущественно доверяю") институционального дове�
рия в нашей стране возрос с 13% до 16%. Исследование
показывает, что больше стали доверять Президенту (31%),
правительству (20%) и средствам массовой информации
(31%). Однако эти показатели остаются крайне низкими,
учитывая, что в других развивающихся странах средний
показатель доверия к государственным органам — 46%, к
СМИ — 56%, к общественным ассоциациям — 53%, част�
ным предпринимателям — 60% [5].

Согласно мнению исследователей, основная пробле�
ма заключается в том, что "в рамках процесса институ�
ционализации и формального закрепления любых
иерархических отношений, возникают попытки устано�
вить личностные отношения доверия, которые часто
подрывают функционирование обобщенных институци�
ональных структур и являются основой коррупционно�
го поведения" [1].

5. Наличие и "цена" заменяющих и дополняющих
институтов.

Институты могут соотноситься как субституты,
комплементы, либо независимые правила. Согласно
определению В. В. Липова, институциональная компле�
ментарность предстает как форма институционально�
го взаимодействия, в результате которого суммарная
эффективность комплементарных институтов отлича�
ется от суммы эффективностей институтов, включен�
ных во взаимодействие. В. В. Липов предполагает воз�
можность как позитивного, так и негативного эффекта
институционального взаимодействия (рис. 1).

В рамках концепции институционального рынка
более точным и полезным может быть измерение комп�
лементарности на основе показателя перекрестной эла�
стичности институтов А и В ( ):

(3),

где ΔD
A
 — изменение количества обращений эконо�

мических агентов к институту А при осуществлении ими
релевантных данному правилу товарных сделок в усло�
виях некоторой "цены" его использования (изменение
спроса на институт А);

ΔАТС
В
 — изменение трансaкционных издержек

(aggregate transaction cost), связанных с использовани�
ем института В (изменение цены института В).

При прочих равных условиях, если , то ин�
ституты являются субститутами — рост трансакцион�
ных издержек использования института В увеличивает

спрос на институт А. Если , то институты явля�

ются независимыми правилами экономического поведе�
ния — рост или снижение трансакционных издержек ис�
пользования института В влечет нулевое изменение
спроса на институт А. Если , то институты яв�

ляются комплементами, то есть динамика трансакцион�
ных издержек использования института В и спроса на
институт А является однонаправленной.

Примером правил�комплементов, взаимодополня�
ющих друг друга, является общественная мораль и
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ценностные установки общества, кото�
рые направляют сознательные действия
экономических агентов на соблюдение
договорной дисциплины. При росте
трансакционных издержек формально�
го соблюдения контракта спрос на не�
формальные институты добросовест�
ных договорных отношений будет сни�
жаться, замещаясь институтами оппор�
тунистического поведения (субститута�
ми).

6. Межвременные предпочтения
экономических агентов, склонность к
риску. Существует два типа антиблаг,
на уменьшение потребления которых
направлено использование институтов
— неопределенность будущего и нео�
братимость прошлого. Следовательно,
экономические агенты будут заклю�
чать институциональные сделки, выби�
рая между институтами ликвидности
либо институтами определенности.
Действие первых направлено на умень�
шение необратимости экономического
поведения актора. Институты опреде�
ленности ставят целью уменьшение
неопределенности в течение фазы де�
лового цикла (однофазовые) либо на
протяжении его периода (однопериод�
ные) [9].

ВЫВОДЫ
Таким образом, спрос на институт

определяется числом обращений к нему
экономических агентов при осуществ�
лении ими релевантных данному прави�
лу товарных сделок в условиях некото�
рой "цены" (трансакционных издержек)
его использования. Обратная зависи�
мость между количеством обращений и
ценой института объясняется убывающей предель�
ной выгодой регулирования экономической деятель�
ности, а также эффектами замещения и обучения
экономических агентов. Неценовыми факторами ин�
ституционального спроса являются универсаль�
ность, распространенность, устойчивость, адаптив�
ность института, доверие к нему, межвременные
предпочтения экономических агентов, склонность к
риску, наличие и "цена" заменяющих и дополняющих
институтов. Одной из проблем, требующих дальней�
шего исследования, является анализ влияния дина�
мики институционального спроса на равновесие на
рынке институтов.
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1994 
год 

2010 
год 

Абсолютный 
прирост 

Относительная 
динамика, % 

Государственные органы         
Президент 16,1 30,8 +14,7 +91,3 
Верховная Рада Украины 9,7 14,2 +4,5 +46,4 
Правительство 11,4 19,6 +8,2 +71,9 
Местные органы власти 14,3 17,9 +3,6 +25,2 
Милиция  12,8 13,6 +0,8 +6,3 
Прокуратура 12,4 11 -1,4 -11,3 
Неправительственные организации         
Средства массовой информации 19,9 30,7 +10,8 +54,3 
Политические партии 2,8 7,7 +4,9 +175 
Профсоюзы 17,3 15,8 -1,5 -8,7 
Общественные ассоциации 15,2 15,5 +0,3 +1,97 
Бизнес         
Частные предприниматели 13,8 15,9 +2,1 +15,2 
Банки 9,8 10 +0,2 +2,04 
Страховые компании 6,8 7,6 +0,8 +11,8 
Институциональное доверие, 
среднее значение 12,48 16,18 +3,69 +3,70 

Межличностное доверие 
(соотечественникам) 30,2 45,5 +15,3 +15,4 

Таблица 1. Степень полного и преимущественного институционального
доверия в Украине в 1994—2010 гг.

Джерело: [5].

 

 
Негативная комплементарность Позитивная комплементарность 

Несовместимость Совместимость Связность  Иерархия

Отторжение  Индифферентность  Дополнительность Супермодулярность 

Рис. 1. Шкала институциональной комплементарности
Джерело: [6].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як свідчить аналіз ситуації на вітчизняному та за�

рубіжних товарних ринках, у багатьох економічно роз�
винутих країнах Європи, Америки та Азії в останні де�
сятиріччя чітко намітилась тенденція збільшення обсягів
виробництва та розширення асортименту різних за при�
значенням груп екологобезпечних товарів. Це стосуєть�
ся, в першу чергу, різноманітних видів харчових про�
дуктів, товарів текстильної, взуттєвої, парфумерно�кос�
метичної, меблевої та інших галузей легкої промисло�
вості. Поява названих груп товарів, у свою чергу, обу�
мовила необхідність створення в останні роки в Україні,
як і у багатьох зарубіжних країнах, окремих сегментів
спеціалізованих галузевих екоринків. Однак, як свідчить
вивчення кон'юнктури ринку, виробництво та споживан�
ня в Україні екологічно безпечної продукції, у тому
числі і екологічно безпечних текстильних виробів, на
даний час поки суттєво відстає від показників, харак�
терних для аналогічних ринків розвинутих країн. Неви�
рішеною на даний час в Україні залишається проблема
виробництва та розширення споживання екологічно
безпечного одягу та іншої текстильної продукції, отри�
маної на основі використання власних сировинних ре�
сурсів рослинного походження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Слід підкреслити, що проблемам формування те�

оретико�методологічних засад розвитку вітчизняно�
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Обгрунтована доцільність більш ефективного використання наявної в Україні рослинної текстильної

сировини (луб'яних волокон, рослинних барвників), що дозволить розширити асортимент і збільшити

обсяги виробництва вітчизняними підприємствами екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів
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го ринку екологобезпечних товарів в останні роки
присвячені роботи багатьох авторів. Це стосується пе�
редусім робіт таких відомих вчених: Б.В. Буркинсько�
го, В.М. Гончарова, С.М. Ілляшенка [2], Л.Г. Мельни�
ка, О.В. Прокопенко, А.А. Садекова, О.В. Садченко,
Ю.М. Сафонова [3], В.О. Точиліна [5], Ю.Ю. Туниці,
С.К. Харічкова [1], О.О. Шубіна та ін. Разом з тим,
залишаються невирішеними і вимагають подальшого
поглибленого дослідження проблеми формування і
успішного функціонування ряду вітчизняних галузе�
вих екоринків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування в Україні галузевих екоринків, у тому

числі ринку екотекстилю, знаходиться на початковій
стадії, а відтак існує ряд науково�практичних проблем,
котрі потребують вирішення. Для вирішення цих про�
блем, на наш погляд, необхідно виконати наступні зав�
дання:

— вивчити та узагальнити існуючий багаторічний
досвід функціонування зарубіжних екоринків;

— більш детально дослідити специфіку формуван�
ня галузевих вітчизняних екоринків (екоринку харчо�
вих продуктів, екоринків товарів текстильної, взуттє�
вої, парфумерно�косметичної та інших галузей промис�
ловості);

— сформулювати вимоги до інформаційного забез�
печення розвитку вітчизняних екоринків;
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— обгрунтувати потребу широкого впровадження
в практику роботи вітчизняних галузевих екоринків
принципів і прийомів екологічного маркетингу.

Основною метою даної роботи є пошук шляхів вирі�
шення проблеми формування вітчизняного ринку еко�
текстилю та його інформаційного забезпечення, на ос�
нові розроблення і впровадження в практику роботи
текстильного виробництва та сфери торгівлі ефектив�
них організаційно�економічних механізмів управління
названим екоринком.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні сконцентровані значні виробничі потуж�

ності та наявні досвід і можливості розгортання масш�
табного текстильного виробництва на основі викорис�
тання власних екологобезпечних сировинних ресурсів.
З іншого боку, у нашій країні спостерігається тенден�
ція поступового зростання попиту на екологічно без�
печну текстильну продукцію [3; 6, с. 344—348]. При
цьому, значна частина наявної в Україні екологічно
безпечної текстильної сировини йде на експорт, у той
час як вітчизняні переробні підприємства відчувають
гостру потребу у такій сировині. На наш погляд, од�
ним з економічно доцільних напрямів розвитку, на�
приклад, вітчизняної текстильної галузі на найближ�
чу перспективу є формування та забезпечення функц�
іонування внутрішнього ринку екологічно безпечного
текстилю (екотекстилю). Для успішного функціонуван�
ня вітчизняного ринку екотекстилю, на нашу думку,
необхідно:

— обгрунтувати необхідне інформаційне забезпе�
чення учасників даного ринку;

— вивчити та обгрунтувати конкурентні переваги
екологобезпечних видів текстильних матеріалів і виробів
різних способів виробництва та призначення над їх зви�
чайними аналогами, а також конкурентні переваги тих
текстильних підприємств, які займаються виробництвом
і збутом екотекстилю;

— вивчити специфіку розвитку вітчизняного ринку
екотекстилю та обгрунтувати концепцію його розши�
рення;

— запропонувати для практичного використання
операторами ринку екотекстилю ряд ефективних
прийомів екологічного маркетингу, що сприятиме ак�
тивізації попиту на цю продукцію та більш повному за�
доволенню потреб споживачів.

Для вирішення піднятих питань нами були узагаль�
нені результати досліджень деяких вітчизняних авторів
[2—4], а також результати власних досліджень даної
проблеми [6; 7].

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, асор�
тиментна структура ринку екотекстилю в першу чергу,
визначається не тільки характером попиту, але й рівнем
екологічної безпечності основних видів текстильної си�
ровини — волокон, пряжі, ниток, барвників, апретів,
текстильно�допоміжних речовин тощо. Саме від еконо�
мічно та екологічно обгрунтованого вибору названих
складових любого виду екотекстилю залежить не тільки
заданий рівень його екологічної безпечності, але й
гігієнічності та конкурентоспроможності на внутрішнь�
ому та зовнішньому ринках.

Складність налагодження ефективного функціо�
нування вітчизняного ринку текстильної сировини по�
в'язана із тим, що формуванням оптимальної струк�
тури сировинних ресурсів для окремих підгалузей
текстильного виробництва (тканого, трикотажного,
нетканого, килимового та інших), забезпеченням не�
обхідного рівня якості і екологічної безпечності ос�
новних видів текстильної сировини (волокон, барв�
ників, апретів та інших) займаються підприємства
різних галузей народного господарства (сільського та
лісового господарства, хімічної та текстильної про�
мисловості та інших), робота яких не завжди по�
трібним чином координується. Внаслідок цього на

сировинний ринок вітчизняної текстильної промис�
ловості не завжди потрапляють високоякісні та еко�
логічно безпечні види текстильних волокон (особли�
во синтетичних), синтетичних барвників, апретів для
заключних і спеціальних видів оброблень текстильних
матеріалів [3; 6; 7].

На наше переконання, при виборі конкретних видів
текстильної сировини обов'язково необхідно врахува�
ти наступні чинники:

— економічну і екологічну доцільність, а також на�
явність діючих підприємств з виробництва цієї сирови�
ни;

— діапазон властивостей цієї сировини (механічних,
фізичних, хімічних, біологічних, екологічних, естетич�
них та інших) та їх придатності до перероблення на су�
часному текстильному обладнанні за існуючими техно�
логіями;

— реальні потреби вітчизняного ринку в окремих
видах текстильної сировини з врахуванням необхідності
її імпорту чи можливостей експорту на зарубіжні рин�
ки.

При цьому необхідно підкреслити, що при виборі
пріоритетної сфери застосування того чи іншого виду
текстильної сировини слід враховувати не тільки конк�
ретне цільове призначення екологобезпечного матері�
алу чи виробу, але й рівень екологічності технології її
виробництва та застосування (особливо це стосується
окремих способів і технологій оздоблювального тек�
стильного виробництва).

Таким чином, доцільно узгоджувати рівень еколог�
ічної безпечності продукції (сировини, готових матері�
алів і виробів) з рівнем екологічної безпечності техно�
логії їх виготовлення. Як відомо, в практиці хімічного
виробництва окремих видів хімічних волокон, синтетич�
них барвників та інших текстильно�допоміжних речо�
вин цієї вимоги не завжди дотримуються. Так, наприк�
лад, в цілому досить екологобезпечні види віскозних
волокон виробляються за досить шкідливими для лю�
дини і довкілля технологіями.

Оскільки у формуванні рівня екологічної безпеч�
ності, зносостійкості, гігієнічності і, нарешті, конку�
рентоспроможності любого виду екотекстилю доміну�
ючу роль відіграє обгрунтування перш за все економі�
чної доцільності використання для формування його
асортименту і властивостей конкретних видів волокон,
барвників, апретів і інших текстильно�допоміжних ре�
човин, то цілком очевидно, що їх використання повин�
но базуватись на всесторонніх економічних, екологіч�
них, технологічних, товарознавчих і маркетингових
дослідженнях. Такий комплексний підхід до оцінки
доцільності використання в текстильному виробництві
окремих видів сировини, на нашу думку, дозволив би
[6; 7]:

— більш ефективно і повно використати наявні в
країні ресурси власної текстильної сировини;

— цілеспрямовано формувати заданий діапазон
властивостей (механічних, фізичних, хімічних, біоло�
гічних, економічних та інших) для екологобезпечних
видів текстильних матеріалів і виробів конкретного
цільового призначення (одягового, взуттєвого, інте�
р'єрного, технічного, медико�профілактичного та
іншого);

— мінімізувати появу на вітчизняному ринку еко�
логонебезпечних видів текстильних матеріалів і виробів
(особливо дитячого асортименту), на виробництво яких
ще витрачаються значні сировинні, технологічні, фінан�
сові ресурси в окремих підгалузях текстильної і хімічної
промисловості.

Як відомо, у формуванні рівня екологічної безпеч�
ності екотекстилю різного цільового призначення (одя�
гового, взуттєвого, інтер'єрного та іншого) різні види
текстильної сировини (волокон, барвників, апретів і
інших) можуть відігравати неоднозначну роль. Тому є
необхідність більш детального вивчення впливу окремих
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видів сировини на формування екобезпечності різних
видів екотекстилю.

Передусім представляється доцільним більш деталь�
но розглянути асортимент, властивості і сфери засто�
сування тих видів рослинної текстильної сировини, які
відіграють домінуючу роль у формуванні вітчизняного
ринку екотекстилю. Візьмемо для прикладу текстильні
волокна, які в основному визначають не тільки асорти�
ментну структуру екоринку текстилю, але й рівень зно�
состійкості, гігієнічності, екологічної безпечності та
конкурентоспроможності текстильних матеріалів і ви�
робів з них.

У зв'язку з відсутністю власної бавовни і її дефіци�
том на зарубіжних ринках, особливе місце у формуванні
вітчизняного ринку екотекстилю належить текстильним
матеріалам і виробам із луб'яних волокон — льону і ко�
нопель [3; 6; 7].

З врахуванням кон'юнктури світового ринку екотек�
стилю, а також потреб вітчизняного ринку екотексти�
лю, першочергового вирішення, на нашу думку, вимага�
ють наступні проблеми:

— систематичне вивчення попиту і структури еко�
логічних потреб споживачів у конкретних видах тек�
стильних матеріалів і виробів різного цільового при�
значення (одягового, взуттєвого, інтер'єрного та іншо�
го);

— оцінка сировинних, технологічних, асортимент�
них, фінансових, кадрових можливостей вітчизняних
текстильних підприємств задовольнити потреби
вітчизняного ринку, включаючи потреби в екологобез�
печних видах продукції з використанням луб'яних во�
локон;

— обгрунтування економічної, екологічної та тех�
нологічної доцільності створення оптимального асор�
тименту екологобезпечних текстильних матеріалів і
виробів одягового, інтер'єрного, медико�профілак�
тичного призначення з використанням луб'яних во�
локон;

— вивчення можливостей впровадження у практи�
ку вітчизняного текстильного виробництва екотексти�
лю сучасних енерго� і ресурсозберігаючих технологій.

Враховуючи перспективні тенденції розвитку вітчиз�
няного ринку екотекстилю та формування асортимен�
ту екотекстилю з вмістом луб'яних волокон (одягово�
го, інтер'єрного, технічного призначення), науково�
практичного обгрунтування вимагають [3; 6]:

— економічне, екологічне і технологічне обгрунту�
вання доцільності переробки і використання коротко�
волокнистого лляного і конопляного волокна;

— обгрунтування сфери найбільш ефективного ви�
користання цих волокон у суміші з іншими волокнами
(бавовняними, вовняними, хімічними волокнами);

— вибір найбільш ефективних способів котонізації
коротких лляних і конопляних волокон та обгрунтуван�
ня пріоритетних сфер застосування лляного та коноп�
ляного котоніну в текстильному виробництві;

— обгрунтування економічної, екологічної та тех�
нологічної доцільності фарбування луб'яновмісних ма�
теріалів і виробів одягового і інтер'єрного призначення
рослинними барвниками як альтернативи високотоксич�
ним маркам синтетичних барвників.

Більш глибокого вивчення і детального обгрунтуван�
ня потребує саме фарбування луб'яновмісних одягових
і інтер'єрних текстильних матеріалів і виробів. Це обу�
мовлено низкою причин, а саме:

— наявністю в нашій країні необхідних і ще далеко
не вичерпаних запасів як коротковолокнистих лляних і
конопляних волокон, так і рослинних барвників, які до
того ж є щорічно відновлюваним ресурсом;

— доцільністю використання названих видів рослин�
ної текстильної сировини саме для підвищення рівня
екологічної безпечності текстильних матеріалів і ви�
робів одягового та взуттєвого призначення, а також
технологій їх текстильної переробки;

— можливістю суттєвого розширення асортименту
екотекстилю (особливо дитячого) саме за рахунок ефек�
тивного використання нових видів екологічної сирови�
ни;

— можливістю поповнення окремих підгалузей
вітчизняного текстильного виробництва високоякісною
екологобезпечною сировиною, яка поки використо�
вується в нашій країні малоефективно.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Внаслідок проведених досліджень встановлено, що
на даний час в Україні сформувались більшість переду�
мов, існує необхідний ресурсний, технологічний та кад�
ровий потенціал для формування і успішного розвитку
ринку екотекстилю. Одним із найбільш перспективних
напрямів розвитку цього ринку є розширення асорти�
менту та збільшення обсягів виробництва екотекстилю
одягового і інтер'єрного призначення на основі вико�
ристання наявних в країні ресурсів рослинної текстиль�
ної сировини (особливо луб'яних волокон і рослинних
барвників). Саме в результаті фарбування текстильних
матеріалів і виробів із луб'яних волокон рослинними
барвниками досягається декілька бажаних ефектів — за�
безпечується достатньо високий і стабільний рівень еко�
логічної безпечності, досягається суттєве підвищення
світлостійкості та термостійкості забарвлень, збага�
чується та розширюється колірна гама забарвлень,
підвищується біостійкість матеріалів і виробів. І все це
досягається при більш повному і раціональному вико�
ристанні наявних в Україні сировинних ресурсів, які до
того ж щорічно відновлюються. Перспективи подаль�
ших досліджень бачаться у сферах оцінки ефективності
функціонування ринку екотекстилю в Україні, побудо�
ви ефективної інфраструктури цього ринку та госпо�
дарських взаємозв'язків між його контрагентами, більш
глибокого аналізу фактичних потреб споживачів еко�
текстилю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Формування ринкової інфраструктури в Україні

сприяло поширенню різноманітних форм підприєм�
ницької діяльності, зумовило зростання ділової
ініціативи вітчизняних суб'єктів господарювання.
Для прийняття ефективних управлінських рішень не�
обхідна достовірна інформація про механізм форму�
вання і реалізації бізнес�процесів на підприємстві з
врахуванням динамічного розвитку. Ця інформація
відображається в бізнес�моделях, в рамках яких діє
підприємство, оскільки вони розглядаються як план�
орієнтир розвитку підприємства.  Внаслідок
збільшення числа альтернатив і необхідності діяти у
чітко окреслених напрямах в умовах невизначеності
значно ускладнився процес бізнес�моделювання.
Звідси природним є бажання керівництва всіх ланок
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управління отримати максимальний обсяг інформації
для обгрунтування обраного рішення.

З метою побудови ефективної виробничої, організа�
ційної, управлінської та фінансової структури в усіх їх
взаємозв'язках здійснють процедури бізнес�моделюван�
ня розвитку підприємства. Розробка бізнес�моделей
включає в себе економічний аналіз підприємства та аналіз
зовнішніх факторів впливу, що виступає підгрунтям для
розробки відповідної архітектури та макету здійснюва�
них бізнес�процесів. Бізнес�модель діяльності підприєм�
ства дає змогу вивчити тенденції його розвитку, обгрун�
тувати плани та управлінські рішення, здійснювати кон�
троль за їх виконанням, виявляти резерви підвищення
ефективності бізнесу, що в загальному сприяє стра�
тегічній спрямованості господарського суб'єкта. Все ок�
реслене вище й визначає важливість дослідження про�
цесів бізнес�моделювання розвитку підприємств і неза�
перечну актуальність обраної для вивчення тематики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ

ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Значний внесок у розвиток і вдосконалення теоре�
тичних та практичних аспектів бізнес�моделювання зро�
били як вітчизняні, так й іноземні вчені.

В останні роки науковці зосередили свою увагу на
удосконаленні існуючих інструментів реалізації бізнес�
моделювання розвитку підприємства. Так, Мельникова
Е.В. та Ханагян Л.М. [5] вносять пропозиції щодо удос�
коналення оцінки стійкості бізнес�моделі організації на
основі корегування моделей цілеполягання, організац�
ійно�функціональної, функціонально�технологічної та
провесно�рольової, кількісної та моделі структури да�
них. Ключовим фактором реалізації бізнес�моделі вони
вважають швидкість реакції компанії на зміни зовніш�
нього середовища.

Мокринська З.В. у свому дослідженні [6] здійснює
аналіз різних бізнес�моделей авіакомпаній, визначаю�
чи їх особливості та роблячи висновок, що "ефективна
діяльність значною мірою залежить від того, наскільки
якісно було вибрано та окреслено бізнес�модель",
підкреслюючи вагомість вибору останньої.

Цікавою є авторська позиція Верби В.А. [1] щодо
бізнес�моделі підприємств як іманентної складової про�
цесного управління і імператива розвитку підприємства.
Бізнес�моделювання вчений розглядає як нову управл�
інську парадигму, яка базується на процесній ідеології.
У роботі пропонується визначати бізнес�модель під�
приємства як ключову складову процесу розвитку
підприємства, як опис логіки бізнесу компанії з визна�
ченням її базових елементів у певному співвідношенні,
тобто систему зв'язків об'єкта із зовнішнім середови�
щем, що дає можливість відобразити його найсуттєвіші
характеристики: цінність, що створюється для клієнтів,
механізм її формування поставки, принципи викорис�
тання ресурсів, компетенцій та можливостей з метою
створення стійкої конкурентної переваги, отримання
доходу і прибутку.

Руст А.М. і Суязов В.Н. [9], зважаючи на інновац�
ійний характер сучасних бізнес�структур, які прагнуть
найвищої якості, пропонують бізнес�модель інновац�
ійного розвитку підприємства, акцентуючи увагу на
тому, що бізнес�модель підприємства включає 4 групи
бізнес�моделей відповідно до основних систем управ�
ління на підприємстві: стратегічне управління, управ�
ління бізнес�процесами, управління персоналом і орг�
структурою та управління якістю. Автори також роз�
кривають 5 основних етапів проектування досліджу�
ваної бізнес�моделі. Вчені констатують, що комплекс�
на бізнес�модель підприємства повинна бути інновац�
ійно орієнтованою.

Суттєвим внеском у вивчення процесів бізнес�моде�
лювання підприємства є науковий доробок Тупкало С.В.
і Тупкало В.Н. [11], представлений у статті "Бизнес�мо�
дель и базовые правила синтеза системы процессного
управления предприятием". Цінність роботи полягає у
тому, що було вперше запропоновано підхід до розроб�
ки комплексу базових системоутворюючих правил по�
будови процесно�орієнтованих систем управління
підприємствами на основі розробленої концепції ство�
рення цінності бізнесу підприємства в системній зв'язці
з 4 ланцюжками цінності, що охоплюють стратегічний,
операційний і технологічний рівень управління підприє�
мством. Новизною запропонованого підходу є комплек�
сна бізнес�модель синтезу процесно�орієнтованого
підприємства та системи базових правил композиції заз�
начених ланцюжків цінності.

Актуальними також є дослідження, проведені С.В.
Кирисовим [3], В.Ю. Котельниковим [4], С.В. Понома�
рьовою [7] та А.Прошиним [8].

Перелічені вчені зробили вагомий внесок в дослід�
ження теоретико�методичних і практичних засад

бізнес�моделювання, однак враховуючи динамічні умо�
ви як науки, так і управління, розгляд даної тематики
повинен здійснюватись і надалі, із врахуванням дина�
мічного зростання невизначеності середовища та по�
глиблення кризових явищ як у вітчизняній, так і
світовій економіці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є здійснення цільового обгрун�

тування та удосконалення теоретико�методичних та
практичних підходів до реалізації процесу бізнес�моде�
лювання розвитку підприємства. Здійснюючи дане дос�
лідження, ми переслідували наступні цілі:

— уточнити сутність поняття "бізнес�модель";
— розкрити ключове завдання та умови, а також ос�

новні переваги застосування різних методів реалізації
процесу бізнес�моделювання розвитку підприємства;

— визначити чинники формування бізнес�моделі
підприємства;

— запропонувати бізнес�модель підприємства та
розкрити етапи здійснення бізнес�моделювання функ�
ціонування та розвитку підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 Ринкова економіка вимагає від підприємств оптим�

ізації балансу між потребами споживачів і виробницт�
вом продукції, що потребує обгрунтування орієнтирів
подальшого розвитку підприємства. Визначення умов та
формування методів здійснення бізнесу є важливою
складовою сучасної конкурентної економіки. Лідером
на ринку тут стає той, хто ефективно використовує ре�
сурси, створює інновації, проводить планування і про�
гнозування діяльності та дотримується власної чіткої
бізнес�позиції. Формування останньої відображає
здатність підприємства задовольняти смаки клієнтів та
здобувати їхню довгострокову прихильність. Саме
бізнес�модель підприємства може створити умови для
контакту виробника і споживача, продавця і покупця.
Бізнес�модель виокремлюється в рамках стратегії роз�
витку підприємства і певним чином співставляється з
нею.

Бізнес�модель є відносно новим поняттям, що з'я�
вилось в 90�х рр. ХХ ст. в економічному обіході. "Від�
сутність єдиного погляду на розуміння бізнес�моделі,
нерозробленість концептуальних та методологічних
підходів до розробки та аналізу бізнес�моделі істотно
ускладнюють її використання в теоретичних та емпірич�
них дослідженнях". Якщо виходити з визначення Гар�
вардської школи бізнесу: "бізнес�модель — це су�
купність бізнес�рішень, а також поступок і компромісів,
задіяних компанією для отримання прибутку", то мож�
на зробити висновок, що універсальної бізнес�моделі не
існує, але можна говорити про бізнес�моделі, типові для
конкретної галузі [5, с. 188].

Слід відмітити, що вчені поняття "бізнес�модель"
трактують з наступних позицій (табл. 1).

Аналізуючи підходи до розуміння сутності поняття
"бізнес�модель", бачимо їх взаємну інтеграцію та
близькість у формулюванні. Вчені описують бізнес�мо�
дель за допомогою системного підходу, що дає змогу
найкраще зрозуміти її імітаційну складову в сфері гос�
подарської діяльності підприємства.

З позицій нашого дослідження бізнес�модель слід
розглядати як опис існуючої на підприємстві ситуації
відносно змін бізнес�середовища за допомогою систе�
ми індикаторів чи процесів, що дозволяє уточнити зміст
самого процесу та перспективи розвитку підприємства.

Бізнес�моделювання — це процес розробки та реа�
лізації бізнес�моделі підприємства, що за сутнісною ха�
рактеристикою відображає процеси аналізу та діагнос�
тики підприємства з метою виявлення нових унікальних
можливостей для розвитку бізнесу.
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Поняття бізнес�моделювання тісно пов'язане із по�
няттям "стратегія підприємства", отриманням інфор�
мації про майбутній розвиток і перспективи діяльності
підприємства.

Стратегія підприємства — це систематичний план
його потенційної поведінки в умовах неповноти інфор�
мації про майбутній розвиток середовища та підприєм�
ництва, що включає формування місії, довгострокових
цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для
найбільш ефективного використання стратегічних ре�
сурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слаб�
ких сторін та захист від загроз зовнішнього середови�
ща задля майбутньої прибутковості [10, с. 9].

Якщо розглядати трактування цих термінів з точки
зору діяльності конкретного підприємства, то можна
відзначити їхню сутнісну взаємозалежність. Стратегія
виступає основним планом розвитку підприємства і
спрямована на досягнення певних аспектів діяльності,
що закладені в бізнес�моделі встановленого типу. Тому
стратегія формується на підгрунті вибраної бізнес�мо�
делі і реалізується з метою її перенесення в реальну еко�
номічну діяльність підприємства

Проведемо порівняльну характеристику стратегії та
бізнес�моделі підприємства (табл. 2).

Таким чином, бізнес�моделювання можна співстав�
ляти зі стратегічним цілепокладанням через зміст стра�
тегічного підходу у формуванні бізнес�моделі, що являє
собою сукупність необхідних умов та факторів, що в
синергетичній єдності створюють сприятливі умови для
реалізації стратегії підприємства в умовах певної бізнес�
моделі. Механізм реалізації такої стратегії включає всі
елементи макро�, мікро� та внутрішнього середовища

підприємства і конкретизує їх залежно від умов та сфе�
ри діяльності. Центральною складовою в стратегічно�
му підході є власне бізнес�модель, яка виступає маке�
том "ідеального" бізнесу. Стратегія в цьому випадку є
способом втілення макету в реальне життя.

Слід відмітити, що опис бізнес�моделі в роботах вче�
них відрізняється. Так, у своїй роботі А. Остервальдер
описує бізнес�модель за допомогою дев'яти стандарт�
них елементів [6, c. 52]:

1) сегменти клієнтів — групи наших клієнтів з відмін�
ними особливостями;

2) запропоновані переваги — продукти і послуги, які
задовольняють потреби наших споживачів;

3) канали розподілу — шляхи, якими ми знаходимо
наших клієнтів і через які ми пропонуємо наші цінності;

4) взаємини з клієнтами — типи стосунків, які вини�
кають у кожному споживчому сегменті;

5) потоки доходу — потоки, через які ми заробляє�
мо наші прибутки від клієнтів для створення вартості, і
клієнт, що стикається з операціями;

6) ключові ресурси — на яких побудована наша
бізнес�модель;

7) основна діяльність — найважливіші операції, які
забезпечили нашу бізнес�модель;

8) мережа партнерів — партнери і постачальники;
9) структура витрат — витрати, які ми несемо, щоб

управляти нашою бізнес�моделлю.
Котельников В.Ю. розглядає бізнес�модель як су�

купність 6 компонентів [4, с. 9], а саме:
1) пропозиція споживчої цінності — опис проблеми

покупця, вирішення цієї проблеми і вартості цього
рішення з точки зору покупця;

Стратегія Бізнес-модель 
Спосіб досягнення цілей Бажаний кінцевий результат стратегії 
Відображена у формі письмового документа Є зразком, якого намагається дотримуватись 

підприємство при реалізації стратегії 
Формується на підприємстві Формується в ринкових умовах 
Завдання і ресурси для бізнесу Метод стійкого ведення бізнесу 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика стратегії та бізнесLмоделі підприємства

Автор Значення 
Аміт Р. та 
Зотт К. 

ділова модель відображає зміст, структуру і управління; для створення цінності 
через використання можливостей підприємницької діяльності. 

Ву Дж. бізнес-модель є абстракцією ідентифікації бізнесу; як компанія заробляє гроші. 
Дотторе К. її використовують для моделювання діяльності фірми із урахуванням процесів, 

завдань, даних і каналів зв’язку для створення інформаційної системи в 
підтримку фірми у своїй повсякденній роботі. 

Котельніков 
В. 

термін, який вживають для опису методу (позиції в ланцюжку: створення 
цінності, вибір клієнтів, продукти, ціноутворення) ведення бізнесу. 

Маргетта Дж. визначає ділові моделі як історії, які пояснюють як працюють підприємства. 
Мітчел Д.В., 
Брукнер 
Колес С. 

під бізнес-моделлю мають на увазі комбінацію «хто», «що», «коли», «чому», 
«де», «як» і «скільки» організація використовувала, для задоволення потреб своїх 
клієнтів, кінцевих користувачів та інших зацікавлених осіб (включно із, але не 
обмежуючись співробітниками, партнерами, постачальниками, 
дистриб’юторами, кредиторами, акціонерами і співтовариствами, операціями 
організації). 

Морріс М.  відображення сукупності взаємозв’язаних змінних рішень в області стратегії 
підприємства, їх архітектур, і економічні характеристики, для створення 
життєздатної переваги товару або компанії на певних ринках. 

Остервальдер 
А. 

бізнес-модель описує обгрунтування того, як організація створює, забезпечує і 
формує економічні, соціальні або інші цінності. 

Тікканел Х., 
Ламберг Дж.  

визначають бізнес-модель фірми як систему, виявлену в взаємопов’язаних 
матеріальних компонентах і пізнавальних аспектах 

Тісе Д. Дж. бізнес-модель чітко формує логіку, дані і інші чинники, які стимулюють 
пропозицію цінності для клієнта, і життєздатну структуру прибутків і витрат для 
підприємства, які формують цю цінність. 

Хамел Г. описує бізнес-модель як бізнес-концепцію, яка була введена в практику 
Чесброгх Х., 
Розенблум Р. 

вважають, що бізнес-модель забезпечує послідовну схему, до якої належать 
технологічні особливості, виробничі ресурси, і перетворює їх в економічні 
результати. 

Таблиця 1. Трактування терміну "бізнесLмодель" у науковій літературі

Джерело: [6, с. 51].
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2) сегмент ринку — цільова група, визначена з розу�
мінням того, що у різних сегментів ринку різні потреби.
Іноді потенціал інновації розкривається лише при пе�
ремиканні уваги з одного сегмента ринку на інший;

3) структура ланцюжка створення цінності — ста�
новище і діяльність фірми в ланцюжку створення і спосіб
отримання фірмою своєї частки цінності, створюваної
в ланцюжку. Також включає визначення конкурентів,
партнерів і інших мережевих ефектів, які можуть бути
використані для того, щоб створити та доставити по�
купцю більше цінності;

4) модель отримання доходів і прибутку показує
як дохід генерується (продаж, оренда, підписка, по�
слуги тощо), структура собівартості і планований при�
буток;

5) конкурентні стратегії — це те, як компанія буде
намагатися створювати свою стійку конкурентну пере�
вагу і використовувати її для зміцнення конкурентної
позиції фірми на ринку;

6) стратегії росту — як фірма збирається швидко
розвиватися і зростати протягом тривалого періоду.

Такі відмінності пояснюються різними цілями, що
встановлюються керівництвом, рівнем їхньої складності
та ступенем охоплення організації. Також впливають
масштаб інвестицій, необхідних для підтримки бізнес�
моделі, і ступінь відкритості бізнес�моделі.

Зміни природи бізнесу не припускають очевидної
необхідність використання моделей.

Призначення моделей бізнесу наступне: вводять
точність і методологію, забезпечують єдине, послідов�
не уявлення, інтегрують процеси, ІТ�системи, орг�
структуру, інформацію і дані, дозволяють побачити і
проаналізувати існуючі взаємозв'язки, допомагають
оцінити правильність процесів, забезпечують інфор�
матвине середовище для оцінки сценаріїв різного типу,
створюють основу для швидкого проектування про�
цесів.

Загалом кожен бізнес повинен мати бізнес�модель,
якщо підприємство відповідає хоча б одному з наступ�
них критеріїв:

— це холдинг, міжнародна або глобальна компанія;
— прагне мати високий ступінь автоматизації;
— має складні відносини з іншими компаніями;
— хоче надавати клієнтам послуги високої якості;
— хоче працювати в рамках електронного бізнесу.
Бізнес�середовище зазнає постійних змін, тому не�

обхідно оновлювати модель, щоб вона була актуальна і

діяльність підприємства була синхронізована з самою
останньою версією моделі. Ефективне моделювання
бізнесу, його аналіз і проектування є основами для будь�
яких проектів з організаційних змін або вдосконалення
бізнес�процесів.

При моделюванні бізнесу важливий методичний
підхід, послідовність і розуміння базових аналітичних
методів. Що дійсно важко, так це знайти ефективні спо�
соби представлення на папері абстрактних концепцій,
таких як потоки даних, метрики, послідовність операцій
в процесах і взаємовідносини між ними.

Основним завданням у моделюванні бізнесу є на�
явність цілісного підходу до документування і аналізу
бізнесу як єдиного цілого, тобто забезпечення належ�
ного рівня стандартизації. Використання методів моде�
лювання створює основу для стандартизації, а викори�
стання інструменту дає можливість реально слідувати
стандарту.

Виділяють різні методи моделювання (ARIS,
Catalyst, IDEF та ін.). Всі вони засновані на різних підхо�
дах і мають різні акценти; багато з них реалізовані у про�
грамних продуктах. Використання будь�якого з цих
методів гарантує стандартизований підхід до опису
бізнесу, дозволяє накопичувати досвід і практичні на�
вики і впродовж тривалого часу забезпечувати розумі�
ння створених моделей іншими співробітниками. Моде�
лювати можливо і без використання інструменту, але
інструмент сильно спрощує цей процес. Інструменти
моделювання, як правило, працюють із заздалегідь виз�
наченими графічними символами, діаграмами і зв'язка�
ми, що дозволяє користувачеві слідувати методології.
Тому важливо створити свої власні корпоративні стан�
дарти, які б точно визначали, яким чином обраний спосіб
і вибраний інструментарій будуть використовуватися на
підприємстві.

Використання спеціалізованого інструменту для мо�
делювання бізнесу дає наступні переваги:

— підтримується стандартний підхід;
— підвищується якість і точність при проектуванні

процесу;
— створюється єдина цілісна система записів і до�

кументів, яка зберігається в одному місці;
— підтримується використання загальноприйнятої

термінології процесів;
— використовуються різні інструменти аналізу;
— підтримується багаторазове використання моде�

лей;

Стратегія  
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Рис. 1. Складники формування бізнесLмоделі підприємства
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— є можливості проводити перевірку адекватності
шляхом тестування процесів;

— є стартовою точкою для розробки програмних си�
стем або систем класу Workflow;

— дозволяє публікувати моделі в Інтернеті;
— підтримується робота віртуальних робочих

груп;
— спрощується зворотній зв'язок з кінцевими ко�

ристувачами.
Грамотне моделювання бізнесу здатне змінити

бізнес�культуру і керування процесами в компанії. У
підсумку модель процесу стає живою, релевантною, ре�
альною частиною бізнесу і щоденної діяльності орга�
нізації [2].

Сучасний підхід до опису бізнес�процесів підтримує
ідею постійного розвитку та модифікації, оцінки, а та�
кож прогнозу і своєчасного внесення змін в бізнес�мо�
делі. Опис повинен адекватно відображати поточний
стан справ, щоб бути надійною, керованої основою для
отримання цілісного уявлення про перспективи розвит�
ку бізнесу і його автоматизації.

Найбільш важливе ітераційне застосування наступ�
ної послідовності кроків розвитку бізнесу:

— визначення (коригування) стратегії компанії і
бізнес�цілей за основними напрямами;

— створення (модифікація) моделі архітектури
організації, в тому числі моделі її бізнес�процесів;

— оцінка ефективності процесів на підставі встанов�
лених бізнес�цілей розвитку підприємства та діагносту�
вання його "вузьких місць";

— проектування архітектури інформаційної систе�
ми на основі створеної моделі бізнес�процесів з ураху�
ванням заданих параметрів ефективності діяльності
компанії та окремих її процесів;

— формування плану впровадження або модифі�
кації інформаційної системи;

— детальна постановка вимог до неї на основі побу�
дованих моделей бізнес�процесів.

Інструменти бізнес�моделювання перебувають у
процесі постійного розвитку. Тому важливий етап роз�
витку засобів бізнес�моделювання пов'язаний з ідеєю
використання єдиного сховища об'єктів та ідеєю мож�
ливого повторного їх використання на різних діаграмах.
Саме ці два положення зумовили можливість створен�
ня повноцінної моделі організації, що описує її архітек�
туру [8].

Формування бізнес�моделі на основі стратегії та
складових елементів, що її формують, відображено на
рис. 1.

Кожен з перелічених елементів має свій вплив на
формування стратегії та бізнес�моделі, однак в сучас�
них умовах господарювання зростає роль фактора кре�
ативності та маркетингу, оскільки він дає змогу виок�
ремити новий підхід до формування попиту на продук�
цію і як наслідок забезпечити максимальну ефективність
бізнесу.

Дана схема відображає єдність стратегії та бізнес�
моделі підприємства в контексті елементів, що мають
ідентичну спрямованість впливу. Ці ключові елементи є
гнучкими та динамічними, тому як стратегія, так і бізнес�
модель повинні враховувати коливання, що відбувають�
ся в середовищі бізнесу.

В сучасних умовах бізнес�модель підприємства слід
представляти у вигляді мультиплікативної моделі:

і

n

1і
ЕБм ∏

=

= (1),

де Бм — мультиплікатор бізнес�моделі компанії;
Е

і
— ефект від реалізації і�того елемента, розрахо�

вується як відношення вигоди від використання до зат�
рат на реалізації і�того елемента.

Існують різні варіанти значень ефектів від реалізації
і�того фактора і, як наслідок, мультиплікатора бізнес�
моделі, зокрема:

Е
і 
> 1 — ефект від реалізації і�того елемента є пози�

тивним;
Е

і 
<1 — ефект від реалізації і�того елемента є нега�

тивним;
Е

і 
= 1 — ефект від реалізації і�того елемента є нейт�

ральним;
Бм > 1 — значення мультиплікатора є позитивним;
Бм < 1 — значення мультиплікатора є негативним;
Бм = 1 — значення мультиплікатора є нейтральним.
Позитивне значення ефекту чи мультиплікатора оз�

начає отримання чистої вигоди, негативне значення вка�
зує на збитковість даних бізнес�індикаторів, а нейтраль�
не значення вказує на взаємозаміщення вигод і затрат.

При встановленні поетапності здійснення бізнес�мо�
делювання функціонування та розвитку підприємства слід
враховувати не лише стан внутрішнього та зовнішнього се�
редовища організації, але й наявність кризи в діяльності,
що нині має свою незаперечну актуальність (рис. 2).

Підготовка інформації для розробки бізнес-моделі 
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Рис. 2. Процес розробки і реалізації бізнесLмоделі підприємства
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Бізнес�моделювання як складова процесу розвитку
підприємства актуальне для всіх підприємств незалеж�
но від напрямів, масштабів діяльності й національної
приналежності. Це пояснюється такими причинами [1,
c. 52—54].

Бізнес�модель дає уявлення про логіку бізнесу, роз�
криває ланцюг причино�наслідкових зв'язків, уможлив�
лює переосмислення методів та механізмів організації
бізнесу. У процесі формування бізнес�моделі фактично
відбувається злам функціональної ідеології: на перший
план виходять ідеї продукування цінностей, а не про�
дуктів, пропонування цінності, а не продаж. Такий прин�
цип побудови бізнесу дає можливість кардинально по�
новому відповідати на питання щодо ефективності та ре�
зультативності компанії.

Також переосмислення керівництвом, власниками
та співробітниками логіки ведення бізнесу створює по�
тенціал розвитку, відкриває нові можливості для якіс�
них перетворень в компанії, стає могутнім поштовхом
для інноваційної діяльності у всіх сферах діяльності.
Досвід успішних компаній свідчить, що на етапі проек�
тування бізнес�моделі виникають передумови посилен�
ня ключової компетенції, яка внаслідок унікального
сполучення бізнес�процесів створює невідтворні конку�
рентні переваги.

Завдяки формалізації бізнес�модель дає можливість
усунути протиріччя, що притаманні для функціональ�
них і матричних моделей організації бізнесу, оскільки у
процесі моделювання є нагода виявити пріоритети, усу�
нути неузгодженості, оптимізувати зусилля компанії на
магістральних напрямах що генерують цінність, до�
ходність та прибутковість.

У стислій формі бізнес�модель розкриває всю бага�
тогранність функціонування компанії, через прості, зро�
зумілі речі дає всім стейкхолдерам інформацію щодо
принципів, механізмів функціонування та пріоритетах
розвитку компанії. Тому бізнес�модель підприємства
можна вважати не тільки стратегічним активом ком�
панії, але й надзвичайно ефективним засобом комуні�
кації.

Таким чином бізнес�модель слід розглядати як інтег�
ративну архітектуру, що відображає безперервний потік
інформаційних та матеріальних ресурсів в процесі стра�
тегічної діяльності будь�якого напряму господарюван�
ня.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Визначення умов та формування методів

здійснення бізнесу є важливою складовою сучасної
конкурентної економіки. Лідером на ринку тут стає
той, хто ефективно використовує ресурси, створює
інновації, проводить планування і прогнозування
діяльності та дотримується власної чіткої бізнес�по�
зиції. Саме бізнес�модель підприємства може ство�
рити умови для контакту виробника і споживача,
продавця і покупця. Поняття "бізнес�модель" слід
розглядати як опис існуючої на підприємстві ситу�
ації відносно змін бізнес�середовища за допомогою
системи індикаторів чи процесів, що дозволяє уточ�
нити зміст самого процесу та перспективи розвитку
підприємства.

Процес бізнес�моделювання слід розглядати у
взаємозв'язку зі стратегічними аспектами розвитку
підприємства: через зміст стратегічного підходу у фор�
муванні бізнес�моделі, що являє собою сукупність не�
обхідних умов та факторів, які в синергетичній єдності
створюють сприятливі умови для реалізації стратегії
підприємства в умовах певної бізнес�моделі. Механізм
реалізації такої стратегії повинен включати всі елемен�
ти макро�, мікро� та внутрішнього середовища підприє�
мства і конкретизує їх залежно від умов та сфери діяль�
ності.

Процес реалізації бізнес�моделі повинен включати
5 етапів, а процесу розробки бізнес�моделі повинна пе�
редувати діагностика підприємства з метою виявлення
існуючих проблем підприємства, його сильних та слаб�
ких сторін, місця на ринку серед конкурентів, рівня роз�
витку виробничої, маркетингової, організаційно�управ�
лінської та фінансової структури в усіх їх взаємозв'яз�
ках. Діагностика бізнесу повинна включати аналіз внут�
рішнього та зовнішнього бізнес�середовища, оцінку
кризового стану підприємства.

Відтак, процес бізнес�моделювання розвитку
підприємства ініціюється шляхом розробки та запровад�
ження комплексу моделей адаптаційного розвитку
підприємства, що забезпечують умови для подальшого
динамічного зростання в межах бізнес�середовища його
функціонування, тому подальші розвідки повинні про�
водитись у сфері удосконалення стратегічного бачення
майбутнього підприємства.
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ВСТУП
Існуючі тенденції деіндустріалізації вітчизняної

економіки актуалізують проблему формування і реалі�
зації державної регіональної політики у галузі промис�
ловості. Досвід індустріально розвинених країн свідчить
про неможливість звести промислову політику до яко�
гось одного компоненту, наприклад, приватизації або
антимонопольного регулювання. Навпаки, національна
промислова політика в епоху глобалізації покликана за�
безпечити реалізацію багатоманітних і часто різнопла�
нових чинників, сприяючих конкурентоспроможності
продукції та конкурентним перевагам підприємств про�
мисловості на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Наукову базу дослідження становлять численні
праці відомих вітчизняних і зарубіжних учених, а саме:
О.М. Алимова, О.І. Амоші, Б.В. Буркинського, М.П. Бут�
ка, Н.І. Верхоглядової, З.В. Герасимчука, В.М. Геєця,
О.Г. Гранберга, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова,
В.І. Дубницького, Я.А. Жаліло, М.З. Згуровського,
В.Ф. Іванюти, А.Б. Кондрашихіна, М.М. Колосовсько�
го, Ю.М. Манцевича, А.М. Федорищевої, Є.В. Хлобис�
това, С.М. Шкарлета та інших.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основу будь�якої економіки складає промисловість.

Вона є головним фактором економічної стабільності,
фінансової стійкості, а також незалежності і безпеки
країни. Незалежна Україна отримала у спадщину еко�
номіку, в якій товари народного споживання та послу�
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ги становили лише 27 % і на той час завдання полягало в
усуненні диспропорцій шляхом прискореного вироб�
ництва товарів народного споживання та розвитку сфе�
ри послуг. Проте сталося навпаки: найбільшої руйнації
останніми роками зазнала саме промисловість. Понад
двадцять років тому вона представляла собою багато�
галузевий комплекс, який містив у собі 25 підгалузей,
500 підприємств з 750 тис. робочих місць. У сучасних
умовах для виводу промисловості з кризи і для форму�
вання механізмів розширеного відтворення потрібне
застосування різноманітних інструментів державного
регулювання. Провідне місце в системі державного ре�
гулювання повинне належати, на нашу думку, активній
промисловій політиці.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теоретичне з'ясування того, яке місце займає про�

мислова політика в загальній системі управління еко�
номікою слід почати з уточнення суті самого поняття
промислова політика. Так, на думку Ю.В. Яременко,
"промислова політика" є "складною сукупністю органі�
чно взаємозв'язаних елементів загальної економічної
політики держави, адаптованої до специфіки стратегі�
чних цілей розвитку промислового комплексу країни і
до особливостей способів їх реалізації відповідно до
його поточного фактичного стану" [6, с. 398]. Гідність
даного визначення виявляється у тому , що є чітка вказ�
івка на об'єкт промислової політики, тобто промисло�
вий комплекс країни, специфіка якого представляє зміст
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цілей, форм і методів даної політики. В той же час трак�
тування промислової політики як взаємозв'язаних еле�
ментів загальної економічної політики не є чітким.

Суб'єктами промислової політики в ринковій системі
виступають державні органі влади, інститути ринкової
інфраструктури і промислові підприємства [5, с. 36].
Ефективність промислової політики визначається ак�
тивною взаємодією вказаних суб'єктів і існуванням ме�
ханізму узгодження інтересів (іноді протилежних) кож�
ного з них.

Державне управління економікою в цілому і промис�
ловістю, зокрема, здійснюється на трьох основних
рівнях — державній, регіональний і рівень підприємства.

Принципи промислової політики в ринковій еко�
номіці включають: принцип взаємності — надання один
одному на своїй території аналогічних прав і несення
аналогічних обов'язків; єдність організаційної системи
управління двох рівнів: державного і регіонального;
принцип раціоналізації територіальних комплексів, тоб�
то використання закону порівняльних переваг; принцип
"пасіонарності", визначений історичними умовами тери�
торії, до якої він належить; принцип відтворювального
підходу — максимальна ефективність у зростанні та роз�
витку; принцип саморозвитку — орієнтація на власні
сили, внутрішні джерела накопичення, мобілізацію пріо�
ритетних напрямів розвитку всіх засобів, залучення в
інвестиційний процес засобів підприємств і населення;
принцип виробництва якісної продукції, що має конку�
рентні переваги на внутрішніх і світовому ринках

Слід відмітити, що принцип балансу інтересів, прин�
цип саморозвитку і принцип виробництва якісної про�
дукції можуть виступити як пріоритетні при формуванні
регіональної політики промисловості. Принцип пріори�
тету військово�промислового комплексу реструктури�
зувався в його конверсію.

На нашу думку, відтворювальний і проблемний
підходи визначають цілі і стратегію промислової пол�
ітики. Їх характерна риса — комплексність, системність.
Виявлення проблем, що заважають і сприяють розвит�
ку, орієнтує цільову спрямованість стратегічного пла�
нування. Промислова політика розвивається в тісному
зв'язку з державною і регіональною політикою [1, с. 65].

Ми вважаємо, що базовим принципом, основою
стратегічного курсу має стати реалізація державної пол�
ітики, яка спрямована на запровадження інноваційної
моделі структурної перебудови та зростання економі�
ки, затвердження України як високотехнологічної дер�
жави. Наявний інтелектуальний та науково�технічний
потенціал дає підстави на це розраховувати. У поєднанні
з завданнями європейської інтеграції така мета могла б
лягти в основу не лише економічної стратегії, а й пол�
ітичної консолідації нації.

Розвиток людства визначається взаємообумовлени�
ми і пов'язаними між собою процесами глобалізації,
формування постіндустріального суспільства та зміною
техніко�економічної парадигми. З урахуванням цього
можна констатувати, що Україна не має іншого шляху
входження до Європейської спільноти, ніж інновацій�
ний розвиток промисловості, який створить умови
підняття на принципово новий рівень всіх інших сфер
діяльності та досягнення вищих стандартів життя.

Слід відмітити, що прискорений рух по вказаному
шляху може забезпечуватися при широкому, комплек�
сному та збалансованому застосуванні високих науко�
ємних технологій, досягнень і таких галузей, як елект�
ронна, приладобудування, інформаційна, телекомуніка�
ційна, транспортне та енергетичне машинобудування у
всіх виробничих сферах і отримання від кожної з них
гранично високої віддачі. Саме на це спрямовується дер�
жавна промислова політика.

Промислова політика є частиною економічної по�
літики держави. Проводячи власне економічну політи�
ку, держава впливає на особливий пласт економічних
відносин, використовуючи специфічні економічні прин�

ципи, критерії, методи і показники [2, с. 16]. Жорстка
адаптація промислової політики до специфіки стратег�
ічних цілей розвитку промислового комплексу (на що
вказував в своєму визначенні Ю.В. Яременко), в прин�
ципі, є правильною [6, с. 399].

На нашу думку, відповідальні за промисловість орга�
ни державної влади, перш за все, повинні виходити з
прогнозних, перспективних цілей, сценаріїв і нормативів
індустріального розвитку. Наприклад, міркування про
структурну перебудову промисловості України мало
чого коштують без визначення цільових перспективних
(хоча, природно, не директивних) пропорцій в динаміці
перспективного розвитку підгалузей промисловості.

У той же час роль оперативних регулюючих дій (на�
приклад, в плані антимонопольного контролю) в системі
промислової політики є вельми значущою і повинна зро�
стати з перенесенням акцентів від її формування до ре�
алізації, а також при русі "вниз" по вертикалі держав�
ної влади. Таким чином, поточне функціонування про�
відних (базових) підприємств промисловості не може
бути поза увагою органів державної влади, хоча форми
і методи оперативного регулювання промисловості в
умовах ринку вельми відмінні від планово�командної
економіки.

Еволюція теоретичних поглядів на сутність промис�
лової політики призвела до її розуміння як складного
системного явища, який вимагає вичленення ряду струк�
турних компонент, та які мають чітку прив'язку до за�
гального специфічного об'єкту — промислової сфери.

Наприклад, Л.Л. Пономаренко [3, с. 15] виділяє в
змісті промислової політики наступні структурні ком�
поненти: структурна політика, що визначає пріоритети
і напрями зрушень в галузевій і технологічній структурі
виробництва і механізми їх здійснення; науково�техні�
чна політика, яка задає пріоритети науково�технічного
розвитку і механізми їх реалізації; організаційно�гос�
подарська політика, яка обумовлює характер інституц�
ійних змін, форми і методи регулювання промислового
розвитку; інвестиційна політика, сприяюча акумуляції
фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах, вироб�
ленні механізмів їх ефективного розподілу і викорис�
товування.

Аналізуючи дану тезу, слід зазначити, що виділен�
ня самостійної "структурної" компоненти промислової
політики навряд логічно правомірне. Проблема струк�
турних зрушень в промисловості, безумовно, актуаль�
на, проте є метою практично кожної самостійної ком�
поненти загальної промислової політики. З урахуван�
ням діючої практики державної дії на промислову сфе�
ру можна запропонувати наступний набір найважливі�
ших структурних складових промислової політики, які
сформовані за наочним (функціональним) принципом,
а саме:

1) політика економічного господарювання, яка виз�
начає перспективні цілі економічного розвитку промис�
лової сфери, основні економічні параметри взаємодії
промислового бізнесу і виконавчої влади, а також внут�
рішньофірмового управління;

2) науково�технічна (технологічна) політика, яка
визначає пріоритети технічного (технологічного) роз�
витку промисловості, вимоги до забезпечення її техно�
логічної безпеки, механізми збереження науково�тех�
нічної бази ("ядра") функціонування підприємств про�
мисловості, їх конкурентоспроможності і конкурентних
переваг;

3) інституційно�корпоративна політика, що визна�
чає стратегію розвитку відносин власності в промис�
ловій сфері, норми і правила по захисту прав власника,
корпоративному управлінню, цілеспрямованому фор�
муванню (підтримка процесів формування) організа�
ційно�господарських структур, сприяючих рішенню за�
дач розвитку підгалузей промисловості;

4) антимонопольна політика, що забезпечує розроб�
ку стратегічних норм і правил формування конкурент�
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ного середовища бізнесу, контроль операцій по ство�
ренню інтегрованих корпоративних структур у промис�
ловості, застосування особливих економічних регуля�
торів по відношенню до монопольних господарських
утворень;

5) інвестиційна політика, що забезпечує вироблен�
ня промислових пріоритетів для виділення цілеспрямо�
ваних фінансових ресурсів, їх акумуляція в бюджетах
різних рівнів, розміщення і контроль їх цільового вико�
ристовування, визначення правил взаємодії комерцій�
них фінансових організації та промислових підприємств;

6) експортно�імпортна політика, що формує меха�
нізми ефективного проникнення машинотехнічної про�
дукції на зарубіжні ринки, створення митних бар'єрів,
надання пільг вітчизняним товаровиробникам для забез�
печення конкурентних переваг виробів, правил зовніш�
ньоторговельних операцій з сировинними ресурсами
тощо;

7) соціальна політика, що визначає норми і правила
раціональної взаємодії праці і капіталу, навчання пер�
соналу в цілях рішення пріоритетних задач економіч�
ного розвитку промисловості.

На нашу думку, метою державної регіональної пол�
ітики у галузі промисловості слід вважати створення
сприятливих умов (правових, інституційних, фінансово�
кредитних, зовнішньоекономічних) макрорівнів, що за�
безпечують необхідні і достатні (з погляду рішення за�
гальнонаціональних задач соціально економічного роз�
витку) обсяги, структуру і динаміку промислового ви�
робництва. У даному визначенні раціональна структура
промисловості трактується, перш за все, з позицій її
прогресивності, тобто відповідності перспективним і по�
точним потребам ринку. Також дана структура повин�
на бути збалансована з іншими національними соціаль�
но�економічними сферами, виходячи з можливості ос�
танніх поповнювати доходи бюджету та задовольняти
потреби населення. Конкретні цільові задачі державної
регіональної політики у промисловості реформуються
у складі середньострокових і довгострокових урядових
стратегій соціально�економічного розвитку, що прий�
маються, і враховують зміст найактуальніших проблем
функціонування і розвитку комплексу підгалузей про�
мисловості.

Світовий досвід проведення промислової політики
в різних країнах свідчить, що вона може проводиться в
двох площинах. З одного боку, це визначення і реаліза�
ція шляхів і заходів державного регулювання реально�
го сектора, з іншою — сприяння розвитку підприємниць�
кого початку і конкурентного середовища в економіці
заради максимізації ефективності виробництва і досяг�
нення відповідності його обтяжно�структурних пара�
метрів суспільному попиту. Іншими словами, існує два
напрями державного регулювання економіки: "лібераль�
ний" і "діріжистський". Оптимальне поєднання лібераль�
них і діріжистських підходів до стимулювання промис�
лового розвитку — обов'язкова умова дієвості промис�
лової політики в період ринкової трансформації еконо�
міки [4].

Держава відмовилася від здійснення своїх функцій
по забезпеченню економічного розвитку, соціальної
захищеності громадян і інтересів вітчизняних товаро�
виробників, забезпечуючи тим самим вищий ступінь сво�
боди господарських відносин "по горизонталі", ніж в
країнах Західної Європи і Північної Америки. Проте це
зберегло і навіть підсилило ступінь перерозподілу май�
на господарюючих суб'єктів "по вертикалі" через валют�
но�фінансову систему. Тягар оподаткування легальних
українських виробників значно вище, ніж в США і за�
хідноєвропейських країнах з благополучною економі�
чною ситуацією [4].

Таким чином, відмова від регулювання відтворю�
вальних процесів, необмежена "свобода торгівлі", по�
єднується у нас з важким податковим пресом і рестрік�
ціонною монетарною політикою . Таке поєднання стає

могутнім чинником розвитку тіньової економіки за ра�
хунок виснаження легальної, тотальної криміналізації
економіки і суспільства, ліквідації вітчизняної оброб�
лювальної промисловості, деморалізації населення.

Світова практика виробила два основні типи держав�
ної промислової політики — загальносистемні і селективні.
Загальносистемна політика є переважно макроекономіч�
ною, і не має будь�якого виборчого призначення (чіткої
націленості на галузь, регіон). На відміну від загальносис�
темної політики, селективна промислова політика висту�
пає як націлений вплив на певні групи суб'єктів ринку
(підприємства, цілі галузі або регіони). Її дія вертикаль�
ного характеру — здійснюючись з центру, мов по сходах
господарської ієрархії аж до первинної ланки виробниц�
тва (підприємства), вона має мікроекономічний характер.

Не можна не погодитися з В. Кириченко, який та�
кож виділяв, по�перше, активну промислову політику,
по�друге, її загальносистемний і селективний тип. Тоб�
то "активною" визнається політика відносно промисло�
вості, що не можна зводити до процесів приватизації,
яка припускає залучення державного регулювання, цен�
тралізоване оголошення промислових пріоритетів. На
протилежність даної ("діріжистської") моделі, лібераль�
но�монетарістській підхід до промисловості припускає
її максимальну відвертість відносно світового ринку і
покладання надії на принцип природного відбору: за�
гибель слабких — благо, оскільки для дійсно сильних
(конкурентоздатних) звільняється економічний простір
для розвитку, експансії.

Дійсно, регулювання сучасною державою економі�
чними процесами неминуче стикається з тим, що ряд
проблем у принципі нерозв'язний на суто ринковій ос�
нові (фундаментальні НДДКР, високотехнологічні ви�
роби), нерідко суспільство по морально�етичних мірку�
ваннях не може бути задоволене тими рішеннями, які
"пропонує" ринок. Таким чином, необхідно знайти, з
урахуванням реальної історичної і поточної ситуації в
промисловості, таке поєднання її ринкових і "неринко�
вих" регуляторів, щоб забезпечити як загальнонаціо�
нальні інтереси (зокрема — економічну безпеку краї�
ни), так і свободу підприємництва.

Загальносистемні методи і інструментарій промис�
лової політики використовується для її проведення в
розрізі найбільших регіональних утворень України (іна�
кше, "по горизонталі"). У свою чергу, останні правомочні
конкретизувати загальносистемні характеристики про�
мислової політики стосовно місцевих особливостей,
формуючи її своєрідний (загальнорегіональний) вигляд.
Для регіональних утворень нижченаведеного порядку
(місто, район) активна загальнорегіональна промисло�
ва політика може виступати як самостійний, "вертикаль�
ний" феномен, з яким треба зважати не менше ніж на
нормативні і програмні вимоги держави [3].

Визнаючи актуалізацію регіональної компоненти
політики в промисловості, вкажемо на те, що його облік
повинен стати предметом особливої турботи держави.
Роль останнього полягає в створенні таких загальное�
кономічних, інституційних, зовнішньоторговельних і
інших умов, які, з одного боку, протидіяли б надмірним
(не відповідним параметрам розвитку трудового потен�
ціалу) відмінностям на рівні соціально�економічної ди�
ференціації умов функціонування промисловості окре�
мих регіонів, з другого боку, сприяли б розкриттю ре�
зервів соціально�економічної ефективності виробниц�
тва в регіонах та кращому їх використанню.

Проводячи селективну промислову політику, дер�
жава не може і не повинна обмежуватися задачами
підтримки депресивних регіонів. Важливо виділяти пріо�
ритетні регіони, що мають потенціал перспективного і
прискореного соціально�економічного зростання (на�
приклад, регіони, що мають "проривні" промислові тех�
нології, унікальну мінерально�сировинну базу тощо),
використовувати для них раціональні заходи державно�
го стимулювання.
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У сучасних умовах в Україні, залежно від вибраних
пріоритетів, можливо, декілька варіантів проведення
державної регіональної промислової політики.

Перший варіант. Підтримка високотехнологічних
виробництв.

На думку багатьох вчених, зусилля держави повинні
бути сконцентровані у високотехнологічних та науко�
ємких галузях промисловості, які мають конкурентні
переваги, що дозволяють створювати економічні струк�
тури, які здатні завойовувати світові ринки і приносити
високу щорічну експортну виручку. В першу чергу, це
ядерна енергетика, авіаційна промисловість, ряд галу�
зей приладобудування, сфера біотехнологій.

Проте, нам представляються небажаними прямі і
широкомасштабні грошові вливання з державного бюд�
жету в галузі високої технології, оскільки вони будуть
повністю залежні від державного фінансування, при
цьому поповнювати бюджет вони не зможуть, оскіль�
ки для них не буде внутрішнього ринку приватних по�
купців.

На наш погляд, підтримку даних виробництв по�
трібно здійснювати шляхом всемірного розвитку внут�
рішнього попиту на їх продукцію. Це пов'язано з тим,
що виробництво високотехнологічної продукції (про�
дукції 5�го устрою) без розвитку стабільного ринку збу�
ту усередині країни може призвести до повторення
вітчизняної історії, коли усередині країни сформували�
ся дві господарські сфери що кардинально розрізняють�
ся по технічному рівню, реальним економічним механі�
змам і перспективам досягнення конкурентних переваг
(ВПК та решти промисловості).

Ми вважаємо, якщо розвиток галузей 5�го устрою
відбуватиметься шляхом перерозподілу засобів від ви�
робництв 3—4 устроїв, то країна знову піде шляхом нео�
бмеженої модернізації, як це було при адміністратив�
но�командній системі.

Держава, на нашу думку, повинна надавати всебічне
сприяння розвитку експортної орієнтації високотехно�
логічних виробництв. Підтримка інвестиційних ресурсів
також має сенс в тому випадку, якщо вона здійснюєть�
ся по відношенню до проектів, які вже забезпечили собі
хоча б мінімальний ринок збуту за кордоном.

Другий варіант. Підтримка сировинних виробництв,
орієнтованих на внутрішній і зовнішній ринки.

Ця лінія промислової політики має великий еконо�
мічний сенс, тому що допомагає підтримувати конку�
рентні переваги того низького порядку, які можуть бути
пов'язані з відносною дешевизною сировини. Участь
державних коштів в розвитку сировинного сектора про�
мисловості повинна бути у формі фінансування швей�
ної підгалузі, взуттєвої підгалузі та участі в створенні
інфраструктури, що дозволяє прискорити освоєння но�
вих хутрових виробів .

Третій варіант. Виробництво споживацьких товарів
для внутрішнього або зовнішнього ринків.

На наш погляд, адресна інвестиційна підтримка дер�
жавою такого роду виробництв повинна бути мінімаль�
ною. Це обумовлено обмеженістю державних фінансо�
вих ресурсів і виникаючою звідси надзвичайною склад�
ністю вибору об'єктів підтримки.

Четвертий варіант. Випуск продукції виробничого
призначення на основі технологій 3—4�го укладу для
внутрішнього або зовнішнього ринків.

П'ятий варіант. Імпортозамінюючі виробництва всіх
устроїв.

Таким чином, виходячи з проведеного аналізу, ми
вважаємо, що в сучасних умовах державна промислова
політика України, у т.ч. регіональна, повинна будува�
тися на таких принципах, як:

— розвиток експортоорієнтованних виробництв,
проте, цей сектор повинен бути представлений не тільки
гіпертрофованим сировинним і паливно�енергетичним
комплексом, але і експортом військових технологій,
крім того, помітною нішею для вітчизняних підприємств

може стати світовий ринок комплектуючих для різних
галузей промисловості;

— стимулювання і розвиток внутрішнього і зовніш�
нього попиту на продукцію високотехнологічних і нау�
коємких виробництв. Державне стимулювання, на наш
погляд, включатиме систему заходів — податкових, мит�
них, інвестиційних, які сприятимуть збільшенню імпор�
ту і експорту нових технологій;

— підтримка на регіональному і місцевому рівнях
підприємствам промисловості, що виробляють спожи�
вацьку продукції, з метою попередження масового без�
робіття і забезпечення населення товарами масового
попиту.

ВИСНОВКИ
Разом з вивченням теоретичних питань, здійснено

аналіз практичної реалізації промислової політики, у
тому числі на регіональному рівні. Залежно від вибра�
них пріоритетів виділено чотири можливі варіанти:
підтримка високотехнологічних виробництв; підтримка
сировинних виробництв; виробництво споживацьких
товарів; виробництво продукції виробничого призначен�
ня на основі 3—4 укладу. На основі вищевикладеного
можна зробити висновок про те, що для проведення
ефективної промислової політики необхідне розумне
поєднання всіх варіантів.

Крім цього, для прийняття радикальних заходів
щодо оздоровлення промисловості виникає необ�
хідність детального вивчення причин кризи у галузі та
виходу з неї, які потребують рішення як на державно�
му, так і на регіональному рівнях. Економічна реформа
суттєво змінила формування управлінням промисло�
вості.

У силу того, що промисловість має соціальну спря�
мованість, то об'єктивна необхідність її державного
регулювання і формування державної регіональної пол�
ітики викликана рядом причин, а саме: забезпеченням
відповідності мети, завдань і напрямків розвитку про�
мисловості потребам суспільства; необхідністю форму�
вання нових організаційно�правових форм підприємств
і адаптації їх до сучасних умов господарювання, ство�
рення нормативно�правової бази, яка регламентує фун�
кціонування галузі і забезпечує їй захист від несприят�
ливих внутрішніх і зовнішніх факторів (монополізму,
експансії імпорту тощо); потребою у створенні і розвит�
ку відповідної інфраструктури ринку тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси модернізації економіки і суспільства поля�

гають у формуванні і впровадженні передовими на пев�
ному історичному етапі цивілізаціями найбільш прогре�
сивних у плані розвитку продуктивних сил суспільства
виробничих технологій, форм економічних відносин і
відповідних їм соціальних інститутів. Країнам, що в пев�
ний час не знаходяться в авангарді цивілізаційного роз�
витку, в кращому разі вдається реалізовувати страте�
гію наздоганяючого розвитку. Хвилі технологічної, еко�
номічної, інституційної модернізації в ринковій еко�
номіці тісно пов'язані з розвитком великих соціально�
економічних циклів.

Розглядаючи проблему соціально�економічних
циклів в Україні, слід визнати, що її господарський ме�
ханізм ринкової економіки формувався як елемент гос�
подарського механізму Російської і Австро�Угорської
імперій. Імперії, до складу яких входила Україна, на той
час не були провідними в плані науково�технічного про�
гресу та характеризувалися недосконалістю інститу�
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ційного середовища. Це визначило вітчизняну модель
соціально�економічного розвитку. Україна довгий час
була важливою індустріальною складовою економіки
СРСР. Розвал СРСР зумовив необхідність для України
модернізації економічного та інституційного розвитку
в умовах соціально�економічної циклічності, що прита�
манна ринковій економіці. Обрана модель обумовила
високу вразливість економіки під час розвитку знижу�
вальної хвилі V�го великого циклу М. Кондратьєва.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ, НЕДОСТАТНЬО
ДОСЛІДЖЕНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Закономірності розвитку промислових циклів дос�
ліджені М. Туган�Барановським; в його працях розкри�
то не тільки економічну сутність періодичних промис�
лових криз, але і їх соціальне значення. Сутність, зако�
номірності і прогноз руху великих циклів економічної
кон'юнктури викладено у працях М. Кондратьєва. При
цьому значну увагу в дослідженні закономірностей руху
великих циклів кон'юнктури було приділено як револю�
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ційним змінам у технологіях суспільного виробництва,
так і ролі різного роду соціальних трансформацій, зок�
рема соціальних потрясінь. Взаємозв'язок економічних,
науково�технічних та інституційних факторів циклічно�
го соціально�економічного розвитку досліджено К. Пе�
рес. Нині недостатньо дослідженими залишаються про�
блеми включеності економічної та інституційної модер�
нізації в Україні в розвиток соціально�економічних
циклів.

МЕТА СТАТТІ
Виявити, яким чином трансформація найважливіших

соціальних інститутів в ході модернізаційних процесів
вбудована в соціально�економічні цикли в Україні та які
їх особливості цим обумовлені.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з концепції М. Кондратьєва, перед почат�

ком підвищувальної хвилі і на її початку відбуваються
значні зміни в основних умовах господарського життя
суспільства [4]. Такі зміни не можуть відбуватися без
відповідних інституційних трансформацій, що активі�
зуються в межах підвищувальної хвилі великих соці�
ально�економічних циклів і є важливою складовою мо�
дернізації соціально�економічної системи країни. Роз�
глянемо трансформацію базисних соціальних інсти�
тутів України як складової Російської імперії в істо�
ричній ретроспективі. Перехід до капіталістичної еко�
номіки в Україні розпочався в період розвитку II�го
великого циклу (1844—1896 рр.). Реформи 1860�х —
початку 1870�х рр. в Російській імперії відбулися в пе�
ріод підвищувальної хвилі (1844—1875 рр.) і призвели
до трансформації інститутів власності, держави та
сім'ї. Однією з центральних суспільних проблем на той
час була земельна власність. У результаті селянської
реформи 1861 р. селяни отримали при звільненні не
більше 4/5 тієї землі, якою володіли раніше [11, с. 64].
Подібна ситуація склалася також і за результатами ре�
форми 1848�го р. на українських землях, що входили
до Австро�Угорської імперії. Це вплинуло таким чи�
ном на інститут сім'ї: 1) потреба у великій селянській
сім'ї як основній господарській одиниці, що характер�
но для феодального суспільства, зменшилася; 2) жінки
на капіталістичному ринку праці були змушені конку�
рувати за робоче місце і відволікатися від традиційних
сімейних обов'язків. Виробнича діяльність членів сім'ї
все більше виходила за її межі, що й обумовило її
корінні трансформації: зменшення кількості дітей,
зміна функцій членів сім'ї. Революційною зміною в си�
стемі прав власності стало те, що було скасоване пра�
во часткової власності привілейованого прошарку сус�
пільства (феодалів) на селян. Особливістю становлен�
ня капіталізму в Російській імперії стало посилення
державної власності в процесі індустріалізації. З дру�
гої половини XIX ст. і на початку ХХ ст. в Російській
імперії держава контролювала як власник значну час�
тину промислового виробництва і природних ресурсів
та значно впливала на розвиток господарства, зокре�
ма шляхом розподілу державних замовлень, які в ок�
ремих галузях становили до 40 % від загального обся�
гу виробництва. Питома вага прибутку від державно�
го майна та підприємств у державному бюджеті Росій�
ської імперії збільшилася з 8,7 % в 1877 р. до майже

60 % в 1914 р. [1]. Розвивалася також акціонерна фор�
ма власності: за 1864—1873 рр. було засновано більш,
ніж 300 акціонерних товариств.

Розпочаті П. Столипіним в 1906 р. реформи, що при�
падають на підвищувальну хвилю ІІІ�го великого цик�
лу, були спрямовані на руйнування общинної власності
на землю та поширення приватного селянського земле�
володіння. Уряд Російської імперії здійснював заходи
щодо створення хутірського господарства, що в умовах
селянського малоземелля призводило до пролетари�
зації селянства. Також на підвищувальну хвилю ІІІ�го
великого циклу (1891—1920 рр.) припадає розвиток ко�
оперативної форми власності. Селянський кооператив�
ний рух активізувався в Російській імперії після рево�
люції 1905�го р. [12, с. 296].

Підвищувальна хвиля ІІІ�го великого циклу харак�
теризується плюралізмом форм власності в Російській
імперії та на початку становлення господарської систе�
ми СРСР. Також в цей період відбулися глибокі транс�
формації інституту держави: запровадження принципів
конституційної монархії, що згодом була замінена на
буржуазну парламентську республіку, на зміну якій
швидко прийшла соціалістична республіка парламентсь�
кого типу. Революційні події початку ХХ ст. ініціювали
широкі дискусії щодо сутності та необхідності існуван�
ня інституту сім'ї. В 20�ті роки розповсюджувалися ідеї
про відмирання сім'ї при соціалізмі. Але трансформації
інституту сім'ї відбувалися відповідно до потреб розвит�
ку продуктивних сил суспільства, що в СРСР набуло
форми підпорядкування інституту сім'ї потребам дер�
жави.

Підвищувальна хвиля IV�го великого циклу (1936—
1971 рр.) характеризується утвердженням в СРСР
інституту влади�власності: власність на засоби вироб�
ництва належала виключно державі. Разом з тим, з
другої половини ХХ ст. в СРСР формуються переду�
мови майбутньої конвертації державної власності в
приватну власність партійної номенклатури та керів�
ників державних підприємств. Така ситуація була пе�
редбачена Л. Троцьким ще в 1936 р., коли він поперед�
жав, що клас привілейованих державних бюрократів,
відчувши загрозу своїй могутності, не зволікатиме з
конвертацією державної власності в спадкову приват�
ну [6]. Інститут держави все більше набував рис тота�
літаризму в процесі підпорядкування правлячої партії
одній особі за часів сталінізму та посилення влади
партійної номенклатури в подальшому. На трансфор�
мацію інституту сім'ї вплинули такі фактори: колекти�
візація, індустріалізація, урбанізація, репресії 30�х
років, Друга світова війна. Все це призвело до змен�
шення кількості селянських сімей, зменшення кількості
дітей, перенесення основного тягаря сімейних обо�
в'язків на жінку.

Початок підвищувальної хвилі V�го великого цик�
лу (1980—2007 рр.) ознаменований реформами ра�
дянської економічної системи, що призвели до її роз�
паду. На рубежі 80—90�х років ХХ ст. в СРСР розви�
валися процеси спонтанної або ж "номенклатурної"
приватизації. Більшість комерційних банків та бірж
були засновані крупними державними підприємства�
ми та їх об'єднаннями і займалися переведенням дер�
жавних капіталів у сферу недержавного підприємниц�
тва [5]. В Україні, як і в більшості пострадянських
країн, внаслідок спонтанної приватизації та лібераль�
них реформ 90�х років сформувалася олігархічна си�
стема влади�власності за умов тісного переплетення
бізнесу та інституту держави та різкої майнової ди�
ференціації суспільства. В сучасній Україні формаль�
но визнана необхідність плюралізму форм власності,
але домінантною є приватна власність, що реалізова�
на в формі влади�власності олігархічних груп. Все
більшого розповсюдження набуває така форма інсти�
туту сім'ї, як неповна сім'я. Неповною є сім'я, якщо
виконується будь�яка з таких умов: 1) батьки змушені

Види кооперативів 
Роки 

1 січня  
1901—1902 рр. 

1 січня 
1917 р. 

Кредитні кооперативи 837 16055 
Споживчі товариства 600 20000 
Сільськогосподарські 
товариства 

137 6032 

Маслоробні артілі 51 3000 

Таблиця 1. Кількість кооперативів в Російській імперії
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на тривалий строк залишати дітей на
піклування близьких родичів, працюю�
чи за кордоном чи в іншому регіоні краї�
ни; 2) робочий день батьків триває
більше 8�ми годин; 3) піклування про
дітей зводиться до їх матеріального за�
безпечення; 4) сім'я є бездітною.

З 1990�х рр. в Україні почався перехід
до ринкової економіки, що відповідає на�
ступній закономірності: в умовах підви�
щувальної хвилі соціально�економічного
циклу посилюються ліберальні настрої в
економічній теорії та ліберальні заходи на
практиці. Формування відносно цілісно�
го господарського механізму в Україні
починається в рамках радянської еконо�
міки. Радянська економіка на етапі ста�
новлення, особливо за часів НЕПу, була
спадкоємицею ринкової економіки Рос�
ійської імперії. У подальшому навіть за
часів індустріалізації і в умовах
планової центрально�керованої
економіки вона знаходилась під
впливом світової економічної ко�
н'юнктури, що підтверджується
коливаннями валового суспільно�
го продукту СРСР (рис. 1).

Радянська економіка не була
автаркічною, вона була залучена
до експортно�імпортних операцій
з капіталістичними країнами, в на�
уково�технічне суперництво, гон�
ку озброєнь. Домінування палив�
но�енергетичної сировини і продукції машинобудуван�
ня в структурі експорту СРСР обумовлювало чутливість
радянської економіки до кон'юнктурних коливань світо�
вої капіталістичної економіки.

У період розвитку знижувальної хвилі IV�го вели�
кого циклу (з 1966—1971 рр. до 1980—1985 рр.) динамі�
ка валового суспільного продукту СРСР виявляє та�
кож знижувальну тенденцію (рис. 1). Незначне пожвав�
лення в 1988 році відповідає підвищувальній тенденції
V�го великого циклу (1980—1985 рр. — 2000—2007 рр.)
і змінюється глибоким падінням економіки в 1989—
1991 рр., що обумовлено розвалом СРСР. До початку
2000�х років соціально�економічний стан України по�
гіршується, що суперечить загальній підвищувальній
тенденції світової ринкової економіки. Така ситуація
обумовлена тим, що економічні реформи здійснювали�
ся в руслі Вашингтонського консенсусу, який пропо�
нував в своїй першій редакції неадаптовані до особли�
востей пострадянських країн рекомендації переходу до
ліберальної ринкової економіки, що не враховували
необхідність відповідних інституційних трансфор�
мацій.

Реформування економіки України в 1990�ті роки
мало характер шокової терапії і призвело не лише до
якнайглибшого економічного падіння, але й до інститу�
ційної деградації. Насамперед це стосується інституту
приватної власності. Про його низьку ефективність в
Україні свідчить низька якість життя і переважно нега�
тивне ставлення суспільства до приватизації (табл. 2)
[14, с. 150].

В Україні наростає негативне ставлення до приват�
ної власності, при цьому до великої більшою мірою. У
таких умовах інститут держави повинен активно впли�
вати на розвиток соціально�економічної ситуації. Од�
ним з важелів впливу є підвищення ролі держави як
власника, що дозволило б задавати тон модернізацій�
них процесів в економіці і в суспільстві в цілому. Але
сучасна державна стратегія відносно трансформації
інституту власності в Україні залишається вірною лібе�
ральним принципам: Державною програмою привати�
зації на 2012—2014 рр. передбачено істотне зменшен�

ня частки державного сектора в українській економіці
[2].

Модернізаційні процеси можуть здійснюватися як
за стратегією наздоганяючого розвитку, так і шляхом
інноваційного прориву. Але в будь�якому разі необхі�
дно мати відповідний ресурсний потенціал. У даному
випадку під ресурсним потенціалом слід розуміти при�
родні ресурси, трудові, фінансові, науково�технічний
потенціал. Всі вищезазначені елементи ресурсного по�
тенціалу наявні в Україні. Проблема полягає в відсут�
ності ефективної стратегії їх мобілізації. Розробка та
послідовне впровадження такої стратегії є завданням
інституту держави та науки. Згідно гіпотези О. Гершен�
крона, якщо в країні відсутні достатні передумови на�
здоганяючого розвитку, то їх повинна створити дер�
жава. Держава повинна забезпечувати фінансову
підтримку промислової інфраструктури, спрямовува�
ти ресурси в провідні галузі [3]. Якщо орієнтуватися
навіть не на стратегію інноваційного прориву, а на стра�
тегію наздоганяючого розвитку, то свої функції в сфері
створення передумов інноваційного розвитку інститут
держави в Україні не виконує належним чином: пито�
ма вага витрат з Державного бюджету України в за�
гальному обсязі фінансування інноваційної діяльності
складала у 2000 р. — 0,4 %, у 2005 р. — 0,5 %, у 2010 р.
— 1 %, у 2012 р. — 2 % [10].

У сучасній Україні не виконується найважливіша
функція інституту сім'ї — відтворення населення: зрос�
тає кількість бездітних сімей. У Білорусі питома вага до�
могосподарств без дітей дещо перевищує аналогічний
показник в Україні, але загалом ситуація подібна (табл. 3)
[8; 10].

Реалізація ліберальних реформ в Україні за сце�
нарієм шокової терапії призвела до катастрофічного па�
діння темпів соціально�економічного розвитку. Дотепер
ВВП України не досягає показника 1990�го року. В ре�
зультаті деіндустріалізації економіки України, приміти�
візації господарських зв'язків і суспільних стосунків
сформувалася модель малої відкритої економіки, знач�
ною мірою залежної від світової економічною кон'юн�
ктури. Розмах коливань ВВП України в 2000�ні роки
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Рис. 1. Динаміка валового суспільного продукту СРСР

Побудовано на основі даних Держкомстату СРСР [7, с. 51; 9 с. 40].

Таблиця 2. Динаміка  відповідей на питання про ставлення до приватизації

Показники 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 
 N=1810 N=1810 N=1810 N=1810 

Відношення до передачі в приватну власність (приватизації) крупних підприємств 
Негативне 46,1 51,8 61,2 62,1 
Важко сказати, негативне або позитивне 32,1 30,3 25,4 24,8 
Позитивне 21,8 17,9 13,4 13,1 

Ставлення до передачі в приватну власність (приватизації) малих підприємств 
Негативне 19,1 18,8 23,5 28,5 
Важко сказати, негативне або позитивне 25,2 28,8 32,5 31,0 
Позитивне 55,7 52,4 44,0 40,5 
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складав від +12,1 % росту в 2004 р. до �14,8 % падіння в
2009 р., що свідчить про значну нестійкість української
економіки (рис. 2, рис. 3).

Глибоке падіння ВВП України призупинилося  на
початку 2000�х років. При цьому модернізація еконо�
міки і суспільного життя формально проголошувалася
як пріоритет, на практиці ж склалися неформальне, до�
сить відстале інституційне середовище, економічна си�
стема, яка базується переважно на технологіях 3�го і 4�го
технологічних укладів. Економіка країн, що вступили на
шлях послідовних ринкових трансформацій і формуван�
ня відповідних соціальних інститутів, зазнала меншого,
ніж Україна падіння темпів соціально�економічного
розвитку в 90�ті роки (рис. 2). Наприклад, в Угорщині
вже в 1986 р. була створена дворівнева банківська сис�

тема, а питома вага приватного сек�
тора в обсязі виробництва промисло�
вості складала 10 %, в будівництві —
14 %, в сфері послуг — 41% [5].

Таким чином, коливання ВВП
Угорщини є менш різкими. Країни
пострадянського простору, що
відмовилися від кардинальної лібе�
ралізації, мають стійкішу економіку,
наприклад, Білорусь (рис. 3). У той
час як неоліберали закликали до
лібералізації і стабілізації, в Білорусі
в середині 90�х рр. лібералізація була
припинена, а хід стабілізації фактич�

но був поставлений у залежність від інтересів
держсектора [15].

Після глибокого падіння ВВП Білорусі на
початку 1990�х рр. зі зміною економічної
стратегії країни відбулася стабілізація еконо�
міки. Важливим чинником вразливості украї�
нської економіки в періоди економічних криз
є сировинна орієнтованість її експорту. М. Ту�
ган�Барановський обгрунтував закономір�
ність, яка актуальна і для сучасної економі�
ки: промисловий цикл цілком відтворюється
ціною заліза [13]. Очевидно, що так само
змінюється і ціна на засоби виробництва, тоб�
то на продукцію машинобудування. Дані про
питому вагу продукції металургії в загально�
му обсязі експорту України свідчать про те,
що в кінці підвищувальної хвилі V�го велико�
го циклу нарощувався експорт металів та ви�
робів з них (табл. 4).

Зміна світової економічної кон'юнктури
призвела до падіння попиту на сировину і на�
півфабрикати, проте питома вага експорту не�
дорогоцінних металів та виробів з них склала в

2012 р. 27,5 % від сукупного експорту. Україна і нині
залишається переважно експортером сировини і на�
півфабрикатів.

В умовах, коли підвищувальна тенденція в розвит�
ку V�го великого циклу обумовлювала високий попит
на експорт сировини, що забезпечувало значну екс�
портну виручку для України, не були здійснені захо�
ди по впровадженню технологій вищих технологічних
укладів та модернізація підприємств металургії,
хімічної галузі і машинобудування. В умовах, коли
держава усунулася від ролі головного диригента
інституційних перетворень, громадянське суспільство
не сформувалося, спроба швидкої імплементації соці�
альних інститутів, які формально відповідають вимо�
гам ринкової економіки, призвела до формування де�

структивних інститутів. Інтегральною характери�
стикою спроб модернізувати інституційне  в Ук�
раїні є деструкція інституту довіри, що призводить
до роз'єднаності в суспільстві та ускладнює взає�
модію господарюючих суб'єктів і інституту держа�
ви. В цілому модель соціально�економічного роз�
витку України не забезпечує необхідний рівень
економічної стабільності і соціальної збалансова�
ності. За даними соціологічних опитувань питома
вага тих громадян, що підтримують політичні сили
— прибічники капіталізму, знизилася з 13,6 % у
1995 р. до 11,3 % в 2005 р. Найбільша питома вага
тих, хто бажає припинення конфліктів між по�
літиками (незалежно від їх схильності до капіта�
лізму чи до соціалізму), разом з тими, хто не
підтримує нікого або не визначився: 63,3 % в 1995 р.,
64,4 % у 2005 р. [14, с. 147].

Для оцінки ефективності соціально�економ�
ічної моделі України порівняємо вітчизняний
показник продуктивності суспільної праці з ана�
логічним показником в Білорусі та Угорщині
(табл. 5).

Роки 

Україна Білорусь 
Розподіл домогосподарств за кількістю 

дітей (в % від загальної кількості 
домогосподарств для показника «без 

дітей» та в % від кількості 
домогосподарств з дітьми для інших) 

Розподіл домогосподарств за кількістю дітей 
(в % від загальної кількості домогосподарств 
для показника «без дітей» та в % від кількості 

домогосподарств з дітьми для інших) 

Без 
дітей 

1 
дитина 

2 
дитини

3 та 
більше 

Без 
дітей 

1 
дитина 2 дитини 3 та 

більше 
1999 55,8 60 34,3 5,7 58 57 37 6 
2009 62,2 72,1 24,2 3,7 68 67 27 5 

Таблиця 3. Розподіл домогосподарств за кількістю дітей в Україні та в Білорусі

Складено на основі даних Державної служби статистики України та Національного
статистичного комітету Республіки Білорусь [8; 10].
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Рис. 2. Динаміки ВВП Угорщини та України

Побудовано на основі даних Світового банку [16].
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Рис. 3. Динаміка ВВП Білорусі і України

Побудовано на основі даних Світового банку [16].
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Показник продуктивності сус�
пільної праці (розрахований як
відношення ВВП до кількості заня�
тих) в Україні протягом розвитку
знижувальної хвилі V�го великого
циклу залишався в 6—7 разів ниж�
чим, ніж в Угорщині, та в 2 рази
нижчим, ніж в Білорусі. Оскільки
освітньо�кваліфікаційний рівень
найманих робітників в Україні не
нижчий, ніж в Угорщині чи в Біло�
русі, то очевидно, що застарілі засоби виробництва
та технології обумовлюють низьку продуктивність
суспільної праці в Україні.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості соціально�економічних циклів в
Україні полягають в наступному:

1) II�й та частково III�й великі соціально�еко�
номічні цикли розвивалися в умовах, коли ринкові
інститути в Україні тільки зароджувалися, а нау�
ково�технічне відставання від провідних країн
було значним (на початку Першої світової війни
Російська імперія була аграрно�індустріальною
державою). Але в межах підвищувальних хвиль ви�
щезазначених циклів були здійснені глибокі інсти�
туційні трансформації, що мали модернізаційний ха�
рактер;

2) більшу частину періоду розвитку III�го та по�
вністю IV�й великий цикл економіка УРСР як складо�
ва центрально�керованої радянської економіки, що
лише певною мірою зазнавала впливу світової еконо�
мічної кон'юнктури, функціонувала за умов сильного
інституту держави, який спирався на інститут влади�
власності. Все це стримувало процес вбудовування ра�
дянської економіки в систему великих соціально�
економічних циклів;

3) інституційні трансформації і економічні перетво�
рення, що здійснювалися в СРСР на початку підвищу�
вальної хвилі V�го великого циклу, та ліберальні ре�
форми, що послідували в 90�ті роки, обумовили висо�
ку чутливість української економіки до коливань світо�
вої економічної кон'юнктури та науково�технічне
відставання.

Враховуючи те, що підвищувальна хвиля VI�го ве�
ликого циклу очікується не раніше 2015—2025 рр., не�
обхідно виробити стратегію модернізації українського
суспільства і економіки, яка повинна грунтуватися на
принципах прагматизму, але не на шкоду соціальній
справедливості. Економіка України є багатоукладною,
тому необхідно зосередитися на модернізації
підприємств 3�го та 4�го технологічних укладів та на
розвитку власних базисних інновацій вищих технологі�
чних укладів в тих галузях, де нині ще існують достатні
науково�технічні передумови.
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Таблиця 4. Динаміка експорту Україною продукції металургії

Складено на основі даних Державної служби статистики України [10].

Таблиця 5. Співвідношення продуктивності суспільної праці в
Україні, Угорщині, Білорусі

Складено на основі даних Світового банку, Державної служби ста�
тистики України та Національного статистичного комітету Республі�
ки Білорусь [8; 10; 16].

Роки 
Співвідношення продуктивності 
суспільної праці в Угорщині до 

продуктивності в Україні 

Співвідношення продуктивності 
суспільної праці в Білорусі до 
продуктивності в Україні 

2000 7,19479729 1,603989132 
2005 6,345181347 1,643029535 
2010 6,005216 2,059047 
2012 5,687983 2,141581 
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ВСТУП
Облік є важливою складовою управління будь�яким

підприємством, адже саме завдяки обліку формується
інформаційне забезпечення прийняття управлінських
рішень. Фінансова звітність, як певний підсумок обліко�
вої роботи, є важливим джерелом інформації щодо
фінансового стану та результатів діяльності підприєм�
ства для його власників, наявних та потенційних інвес�
торів та кредиторів. З цього приводу варто зазначити,
що відповідно до ст. 3 Закону України "Про бухгалтерсь�
кий облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999.
№ 996�XIV "метою ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності є надання користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неуперед�
женої інформації про фінансове становище, результа�
ти діяльності та рух грошових коштів підприємства" [1].
Досягнення даної мети можливе лише за умови адек�
ватного відображення в обліку всіх господарських опе�
рацій у відповідності до їх економічної сутності. Сто�
сується це й операцій щодо сплати податків, в тому числі
й податку на прибуток, суми якого зменшують прибу�
ток, що залишається у розпорядженні власників та виз�
нається чистим прибутком підприємства. До останньо�
го часу проблемні питання відображення в обліку по�
датку на прибуток зосереджувались переважно навко�
ло так званих податкових різниць з податку на прибу�
ток, які формувались внаслідок невідповідності оподат�
кованого прибутку, визначеного за нормами податко�
вого законодавства, і прибутку, визначеного за даними
бухгалтерського фінансового обліку. Останні ж зміни
у податковому законодавстві розширили коло таких
проблемних питань щодо відображення в обліку та
звітності податку на прибуток. Так, до внесення вищез�
гаданих змін у Податковий кодекс України звітним пе�
ріодом з податку на прибуток був календарний квартал
— платники щоквартально подавали декларацію з по�
датку на прибуток і здійснювали сплату задекларова�
ного податку вже після закінчення податкового (звітно�
го) періоду. Таким чином зобов'язання з даного подат�
ку визнавались щоквартально і відповідно щокварталь�
но зменшувався прибуток підприємства у зв'язку із виз�
нанням витрат з податку на прибуток та формувалась

УДК 657.44:336.146:657.37

Ю. Б. Скорнякова,
к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА

ЗВІТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ

НА ПРИБУТОК В УМОВАХ РІЧНОГО ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Y. Skornyakova,

Ph.D., associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National University

PROBLEMATIC ASPECTS OF REFLECTION THE INCOME TAX PAYMENTS TO THE BUDGET IN THE
ACCOUNTING DURING THE ANNUAL REPORTING PERIOD

У статті досліджено проблемні аспекти відображення в обліку та звітності авансових внесків з податB

ку на прибуток, а також формування у проміжній фінансовій звітності інформації щодо фінансових реB

зультатів в умовах річного податкового (звітного) періоду з податку на прибуток.

The article deals with the problematic aspects of reflection the income tax advance payments in the

accounting, as well as the formation of the financial results' information about the income tax in the interim

financial statements during the annual tax (reporting) period.

Ключові слова: фінансові результати, податок на прибуток, авансові внески, облік, фінансова звітність.
Key words: financial results, income tax, advance payments, accounting, financial statements.

сума чистого прибутку, яка й відображалась у Звіті про
фінансові результати. З 1 січня 2013 року відповідно до
змін, внесених Законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо державної подат�
кової служби та у зв'язку з проведенням адміністратив�
ної реформи в Україні" від 05.07.2012. № 5083�VІ, відко�
ригований п. 57.1. ПКУ передбачає подання декларації
з податку на прибуток за календарний рік, а також зап�
ровадження для значної кількості платників податку на
прибуток авансових внесків з податку на прибуток [2].
Такі зміни природно актуалізували питання стосовно,
по�перше, адекватного відображення в обліку та
звітності авансових внесків з податку на прибуток, а, по�
друге, адекватного формування показників проміжної
фінансової звітності в частині фінансових результатів в
умовах річного податкового (звітного) періоду з подат�
ку на прибуток.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження проблемних ас�

пектів відображення в обліку та звітності авансових
внесків з податку на прибуток, а також формування у
проміжній фінансовій звітності інформації щодо фінан�
сових результатів в умовах річного податкового (звітно�
го) періоду з податку на прибуток.

РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи відокремлене проблемне питання,

звернемось насамперед до нормативних документів, що
мають сприяти вирішенню даної облікової проблеми, а
саме до Листа Міністерства фінансів України "Щодо
відображення у бухгалтерському обліку авансових
внесків з податку на прибуток" від 24.01.2013. № 31�
08410�06�52297. Даним нормативним документом плат�
никам податку на прибуток, що здійснюють авансові
внески з цього податку, рекомендовано здійснювати
облік операцій щодо сплати і нарахування податку на
прибуток наступним чином: "Авансові внески з податку
на прибуток відображаються за кредитом рахунка 31
"Рахунки в банках" та дебетом аналітичного рахунка з
обліку розрахунків з податку на прибуток рахунка 64
"Розрахунки за податками й платежами". Протягом
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року дебетове сальдо аналітичного рахунка з обліку
розрахунків з податку на прибуток відображається у
балансі підприємства у статті "Дебіторська заборго�
ваність за розрахунками з бюджетом". У кінці року зо�
бов'язання з податку на прибуток підприємством відоб�
ражається за кредитом аналітичного рахунка з обліку
розрахунків з податку на прибуток рахунка 64 "Розра�
хунки за податками й платежами" і дебетом рахунка 98
"Податок на прибуток" [3].

Таким чином, фахівці Міністерства фінансів пропо�
нують чіткі та неоднозначні кроки щодо відображення
в обліку нарахування та сплати податку на прибуток в
умовах річного податкового (звітного) періоду із
здійсненням щомісячних авансових внесків, але на�
скільки такий порядок відповідає сутності даних госпо�
дарських операцій і наскільки адекватними будуть сфор�
мовані таким чином показники проміжної фінансової
звітності у частині дебіторської заборгованості і фінан�
сових результатів.

Першою недоречністю дотримання даного порядку
виявиться, на нашу думку, визнання дебіторської забор�
гованості на загальну суму виконаних авансових внесків
у проміжній фінансовій звітності — Балансі (Звіті про
фінансовий стан) або Балансі за формою 1�м як скла�
довій Фінансового звіту суб'єкта малого підприємницт�
ва. За своєю економічною природою дебіторська забор�
гованість є правом на стягнення з боржника відповід�
ної суми боргу. Якщо б йшлось про переплату з подат�
ку на прибуток, що має бути повернена підприємству за
дотримання певної процедури, то ідентифікація суми
такої переплати як дебіторської заборгованості за роз�
рахунками з бюджетом була би цілком адекватною, але
суми авансових внесків з податку на прибуток визна�
ються узгодженим податковим зобов'язанням. Повер�
нення даної суми в повному обсязі можливе лише у ви�
падку, коли за даними річної Податкової декларації з
податку на прибуток об'єкт оподаткування буде
від'ємним або дорівнювати нулю. Припускати ж, що
існує ймовірність повернення підприємству всієї суми
авансових внесків за умови прибуткової діяльності та�
кого підприємства, є нонсенсом. Таким чином, визнан�
ня загальної суми авансових внесків дебіторською за�
боргованістю, тобто активом, у проміжній фінансовій
звітності суперечить принципу обачності, адже призво�
дить за завищення суми активів підприємства.

Інша суттєва недоречність стосується подання у
проміжній фінансовій звітності інформації щодо фінан�
сових результатів, адже рекомендований Міністерством
фінансів порядок передбачає фактично ігнорування у
такій звітності витрат за податком на прибуток. Таким
чином у проміжних формах Звіту про фінансові резуль�
тати (Звіту про сукупний дохід) або Звіту про фінансові
результати за формою 2�м як складової Фінансового
звіту суб'єкта малого підприємництва сума чистого при�
бутку буде дорівнювати фінансовому результату до
оподаткування, а відповідна сума без врахування вит�
рат за податком на прибуток буде додаватися у балансі
за рядком "Нерозподілений прибуток". Такий підхід
веде до перекручень фінансового результату в
проміжній фінансовій звітності й значно впливає на
фінансовий результат останнього проміжного звітного
періоду — четвертого кварталу. В цілому ж таким чи�
ном йдеться про порушення одного з основних прин�
ципів бухгалтерського обліку — принципу нарахуван�
ня та відповідності доходів і витрат.

Проаналізовані недоречності на практиці можуть
призвести до різноманітних конфліктних ситуацій, адже
йдеться про надзвичайно важливу інформацію для влас�
ників, інвесторів та кредиторів. Так, приміром, якщо
йдеться про підприємство, організоване як товариство
з обмеженою відповідальністю, то згідно із ст. 148 Ци�
вільного кодексу України, "учасник товариства з обме�
женою відповідальністю має право вийти з товариства,
повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж

за три місяці до виходу, якщо інший строк не встанов�
лений статутом", а внаслідок виходу учасник набуває
"право одержати вартість частини майна, пропорційну
його частці у статутному капіталі товариства" [4]. Якщо
ж такий вихід та виокремлення частки майна буде
здійснюватися у середині року і вартість частки майна
буде визначатися за даними проміжної фінансової
звітності, то до активів має бути зарахована й сума деб�
іторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
в частині авансових внесків з податку на прибуток, а
тягар сплати податку на прибуток цілком будуть виму�
шені понести ті особи, що залишаться у складі учасників
на кінець фінансового року. З точки зору останніх та�
кий підхід швидше за все буде визнаний неадекватним,
адже учасник, що виходиться і отримує свою частку не�
розподіленого прибутку, має нести й відповідні витра�
ти щодо податку на прибуток навіть за умови застосу�
вання річного податкового (звітного) періоду з подат�
ку на прибуток.

Таким чином, розглянуті аргументи дозволяють
стверджувати, що запропонований Міністерством
фінансів порядок відображення в обліку сплати аван�
сових внесків та визнання витрат з податку на прибу�
ток в умовах річного податкового (звітного) періоду не
відповідає сутності господарських операцій та призво�
дить до перекручення показників проміжної фінансо�
вої звітності і як наслідок може спричинити конфлікти
між окремими учасниками господарських відносин.

Комплексне вирішення розглянутої проблеми про�
понується фахівцем з міжнародних стандартів фінан�
сової звітності О. Харламовою [5, с. 9—12]. Досліджу�
ючи запропонований підхід відображення в обліку та
звітності авансових внесків з податку на прибуток, слід
акцентувати увагу на тому, що розроблений він для
вітчизняних підприємств, які формують звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності. Клю�
човим питанням визнається саме формування такої
звітності, адже автор зазначає, що питанням номер один
є "не на яких рахунках обліковувати авансові внески з
податку на прибуток, а де відображати у звітності" [5,
с. 11]. Сутність підходу полягає в тому, що авансові вне�
ски з податку на прибуток визнаються не поточною де�
біторською заборгованістю, а класифікуються як вит�
рати, оплачені авансом. Відповідно суми перерахованих
до бюджету авансових внесків відображаються в обліку
за дебетом рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів" і
кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках", а у Балансі
(Звіті про фінансовий стан) суми таких авансових
внесків наводяться у рядку 1170 "Витрати майбутніх
періодів". Наступним етапом має бути щоквартальне
визнання витрат з податку на прибуток, виходячи з суми
бухгалтерського прибутку та середньої ефективної
ставки податку, розрахованої в примітках до фінансо�
вої звітності за минулий річний період, скоригованої за
необхідності на зміну ставки податку на прибуток відпо�
відно до норм ПКУ. Саме такий підхід щодо визнання
витрат за податком на прибуток буде відповідати прин�
ципу нарахування та відповідності доходів і витрат. У
бухгалтерському обліку суму визнаних витрат з подат�
ку на прибуток пропонується відображати за дебетом
рахунка 98 "Податок на прибуток" і кредитом або ра�
хунка 64 "Розрахунки за податками й платежами", або
рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".
Вибір між цими альтернативними рахунками не є, на
думку О. Харламової, принциповим, але відповідний
кредитовий залишок у проміжній звітності має бути
відображений не як кредиторська заборгованість, а як
поточні забезпечення у рядку 1660 "Поточні забезпе�
чення". За підсумками року зобов'язання зі сплати по�
датку на прибуток формуються за даними податкового
обліку, а "поточну кредиторську заборгованість із по�
датку на прибуток розраховують як сальдовану вели�
чину при проведенні взаємозаліку витрат майбутніх пе�
ріодів (сформованих зі сплачених авансових внесків із
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податку на прибуток) і визнаного зобов'я�
зання зі сплати податку на прибуток" [5, с.
12].

Розглянутий підхід, хоча й розробле�
ний для підприємств, що формують
звітність за міжнародними стандартами
фінансової звітності, може бути викорис�
таний й при формуванні звітності за націо�
нальними стандартами. За умови незнач�
них корегувань він може бути використа�
ний й для формування Фінансового звіту
суб'єкта малого підприємництва. Але ви�
никає питання, чи доречним є такий склад�
ний підхід визнання протягом року активів
як витрат майбутніх періодів, з одного
боку, і забезпечення зобов'я�
зань — з другого, якщо йдеться
про взаємопов'язані речі. У ко�
ристувачів фінансової звітності,
швидше за все, будуть виникати
питання щодо економічної при�
роди відображених витрат май�
бутніх періодів і забезпечення
зобов'язань, а враховуючи, що
витрати майбутніх періодів тра�
диційно відносять до не�
ліквідних активів, таке розгор�
нуте відображення у звітності
витрат майбутніх періодів і за�
безпечення зобов'язань призве�
де до неадекватного заниження
оцінки рівня ліквідності
підприємства.

Вирішити питання відобра�
ження в обліку та звітності аван�
сових внесків та витрат з податку на прибуток можна,
на нашу думку, й іншим, більш простим та прозорим спо�
собом, а саме шляхом визнання щоквартально зобов'я�
зань з податку на прибуток. Такий підхід не суперечить
принципам визнання зобов'язань, адже згідно із п. 5
П(с)БО № 11 "Зобов'язання" — "зобов'язання визнаєть�
ся, якщо його оцінка може бути достовірно визначена
та існує ймовірність зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його погашення" [6]. Оцінка
суми такого зобов'язання може бути визначена досто�
вірно у відповідності до норм Податкового кодексу
щодо визначення суми податку на прибуток, а що сто�
сується можливості подальшого зменшення суми подат�
ку за перший квартал, якщо в другому кварталі підприє�
мство зазнає збитків, то варто звернути увагу на те, що
стандарт містить формулювання "існує ймовірність
зменшення економічних вигод", а не "існує стовідсот�
кова впевненість у такому зменшенні". Таким чином
щоквартальне визнання зобов'язань з податку на при�
буток цілком відповідає принципам бухгалтерського
обліку, особливо, якщо згадати принцип нарахування
та відповідності доходів і витрат.

Що стосується норм податкового законодавства, то
якщо щоквартальне визнання зобов'язань з податку на
прибуток відповідає принципам бухгалтерського обліку,
то продиктований Податковим кодексом річний подат�
ковий (звітний) період не варто вважати перешкодою.
Для того щоб впевнитися в цьому, достатньо звернути�
ся до практики відображення в обліку зобов'язань за
деякими іншими податками. Так, деякі платники подат�
ку на додану вартість мають квартальний звітний пері�
од з даного податку, але порядок відображення сум
податку в обліку є таким, що на перше число кожного
місяця формується за наявності сума зобов'язань з по�
датку на додану вартість. У даному випадку такі зобо�
в'язання не вважаються "умовними" лише тому, що по�
датковим (звітним) періодом є календарний квартал. За
іншим прикладом податкова звітність з податку на зем�
лю подається переважною більшістю платників за рік у

січні�лютому поточного року, але поточні зобов'язан�
ня з податку на землю не відображаються в обліку на
всю річну суму за фактом подання звітності, а визна�
ються щомісяця, враховуючи щомісячний порядок їх
сплати. У цілому ж слід звернути увагу на те, що прин�
ципи визнання зобов'язань за податками в обліку
підприємств�платників відрізняються від принципів виз�
нання зобов'язань до сплати органами державної по�
даткової служби, адже останні визнають зобов'язання
у останній день сплати, а не в останній день періоду, за
який нараховані зобов'язання і здійснюється сплата.
Так, навіть в умовах квартального звітного періоду з по�
датку на прибуток зобов'язання за перший квартал виз�
навались в обліку платників 31.03., а в обліку органів дер�
жавної податкової служби нараховувались до сплати
лише 20.05., тобто в останній день сплати відповідної за�
декларованої суми. Таким чином, проблема невідповід�
ності спричинена не запровадженням авансових внесків
з податку на прибуток і застосуванням річного подат�
кового (звітного) періоду, а була наявна й раніше. Вир�
ішувати її шляхом наближення бухгалтерського обліку
підприємств до принципів обліку податкових зобов'я�
зань органами державної податкової служби навряд чи
доцільно, адже у бюджетному обліку застосовується ка�
совий метод обліку доходів і витрат, а не метод нараху�
вання.

Таким чином, вважаємо, що одним із можливих ва�
ріантів вирішення проблеми відображення в обліку
розрахунків за податком на прибуток є щокварталь�
не визнання зобов'язань з даного податку, незважа�
ючи на річний податковий (звітний) період. Доціль�
ним це є з огляду на необхідність формування про�
міжної квартальної фінансової звітності за дотриман�
ня принципу нарахування та відповідності доходів і
витрат. Порядок відображення в обліку та звітності
податку на прибуток за такого підходу має бути на�
ступним. Авансові внески з податку на прибуток
відображаються в обліку за дебетом субрахунка 641
"Розрахунки за податками / податок на прибуток" і

№ 
з/п Зміст господарських операцій 

Відображення в 
обліку Умовна 

сума, грн. Дт Кт 
 
1. 

З поточного рахунку перерахований авансовий 
внесок з податку на прибуток (операція 
здійснюється щомісяця) 

 
641.3 

 
311 

 
150 

 
 
2. 

Нарахований податок на прибуток за принципами 
податкового законодавства: 
- перший квартал  

 
 
98 

 
 
641.3 

 
 
513 

- перше півріччя 98 641.3 342 
- три квартали 641.3 98 57 
- рік (сума податку за рік в цілому складає 
1862 грн. та відображається у Податковій 
декларації за податковий (звітний) період)  

 
98 

 
641.3 

 
1064 

Таблиця 1. Відображення в обліку розрахунків за податком на прибуток

Таблиця 2. Фрагмент Балансу (Звіту про фінансові результати) в частині
розрахунків за податком на прибуток

Стаття 
 

Код 
рядка 

На 
початок 
року 

На кінець 
І 

кварталу 

На кінець 
І 

півріччя 

На кінець 
ІІІ 

кварталу 

На кінець 
звітного 
року 

АКТИВ 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
з бюджетом 

 
 
1135 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
45 

 
 
552 

 
 
- 

у тому числі з податку на 
прибуток 

 
1136 

 
- 

 
- 

 
45 

 
552 

 
- 

ПАСИВ 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

 
1420 

 
- 

 
2187 

 
3645 

 
3402 

 
7938 

Поточна кредиторська 
заборгованість за: 
розрахунками з бюджетом 

 
 
1620 

 
 
- 

 
 
63 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
62 

у тому числі з податку на 
прибуток 

 
1621 

 
- 

 
63 

 
- 

 
- 

 
62 
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кредитом субрахунка 311 "Поточні рахунки в націо�
нальній валюті". За підсумками кожного кварталу слід
визначати зобов'язання з податку на прибуток за
квартал та відображати витрати з податку на прибу�
ток за дебетом рахунка 98 "Податок на прибуток" і
кредитом субрахунка 641 "Розрахунки за податками
/ податок на прибуток". Таким чином у проміжній
фінансовій звітності буде відображена або сума деб�
іторської заборгованості за розрахунками з бюдже�
том, якщо сума авансових внесків перевищує визнані
зобов'язання, або поточна кредиторська заборго�
ваність за розрахунками з бюджетом, якщо визнані
зобов'язання є більшими за авансові внески. Відобра�
ження у звітності інформації щодо таких активів або
зобов'язань є коректним, адже якщо підприємство
припиняє діяльність, то "зайві" авансові внески пере�
творяться на переплату, що має бути повернута
підприємству, а зобов'язання за наявності мають бути
погашені. Запропонований порядок обліку розра�
хунків за податком на прибуток представлений в таб�
лиці 1.

Дотримання даного порядку цілком відповідає прин�
ципу нарахування та відповідності доходів і витрат і та�
ким чином дозволяє формувати у проміжній фінансовій
звітності повну та коректну інформацію щодо фінансо�
вого результату діяльності. Фрагменти такої звітності за
прикладом, наведеним у таблиці 1, представлені у табли�
цях 2 та 3. З метою спрощення викладення прикладу умов�
но прийнято, що сума прибутку за даними бухгалтерсь�
кого обліку дорівнює сумі прибутку дооподаткування за
нормами податкового законодавства, заборгованість за
іншими податками та обов'язковими платежами до бюд�
жету, в тому числі і за податком на прибуток на початок
року, відсутня, а сума нерозподіленого прибутку (непок�
ритого збитку) на початок року дорівнює нулю.

Варто також зазначити, що відображати в обліку та
звітності щоквартальне визнання витрат з податку на
прибуток слід й тим платникам податку на прибуток, які
не зобов'язані здійснювати авансові внески з даного
податку, тобто новоствореним підприємствам, вироб�
никам сільськогосподарської продукції і платникам, у
яких доходи, враховані при визначенні об'єкту оподат�
кування, за останній річний звітний період не переви�
щують 10 млн грн., адже в будь�якому випадку у
проміжній фінансовій звітності має бути відображена
коректна інформація щодо фінансового результату
діяльності.

Окремо слід відзначити, що щоквартальна робота із
визначення зобов'язань з податку на прибуток дозво�
лить поступово систематизувати інформацію для фор�
мування Податкової декларації за податковий (звітний)
рік, що суттєво спростить відповідну роботу за підсум�
ками року і на практиці дозволить уникнути помилок,
можливих, якщо інформація буде формуватися в ціло�
му вже у наступному році.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід зазначити, що запропонова�

ний Міністерством фінансів порядок відображення в

обліку та звітності авансових внесків
з податку на прибуток і врахування
витрат з даного податку лише у річній
фінансовій звітності призводить до
істотних перекручень у проміжній
фінансовій звітності внаслідок ігно�
рування об'єктивно наявних витрат з
податку на прибуток і неадекватно�
го завищення таким чином фінансо�
вого результату діяльності підприє�
мства.

Вирішення даної проблеми потре�
бує щоквартального врахування вит�
рат з податку на прибуток, які мають
бути відображені у проміжній фінан�

совій звітності. Підприємствам, які формують фінансо�
ву звітність за міжнародними стандартами звітності,
фахівці радять обліковувати авансові внески з податку
на прибуток як витрати майбутніх періодів і щокварта�
лу враховувати витрати з податку на прибуток, виходя�
чи з суми бухгалтерського прибутку та середньої ефек�
тивної ставки податку, скоригованої за необхідності на
зміну ставки за нормами ПКУ, створюючи таким чином
поточні забезпечення. Для підприємств, що формують
фінансову звітність за національними стандартами об�
ліку, пропонується також більш простий і прозорий
порядок, який полягає у щоквартальному врахуванні
витрат з податку на прибуток у сумі податку, розрахо�
ваного за принципами податкового законодавства, та
визнанні на відповідну суму зобов'язань за розрахун�
ками з бюджетом. Таким чином у проміжній фінансовій
звітності буде відображена або сума дебіторської за�
боргованості за розрахунками з бюджетом, якщо сума
авансових внесків перевищує визнані зобов'язання, або
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом, якщо визнані зобов'язання є більшими за
авансові внески.

Будь�який з цих двох варіантів на відміну від запро�
понованого Міністерством порядку відповідає принци�
пам ведення бухгалтерського обліку в Україні, пере�
дусім принципу нарахування та відповідності доходів і
витрат, і дозволяє представити у проміжній фінансовій
звітності адекватну інформацію щодо фінансового ре�
зультату діяльності підприємства. Таким чином зали�
шається сподіватися, що найближчим часом вищезгада�
ний нормативний документ буде приведений у
відповідність основним принципам ведення бухгалтерсь�
кого обліку в Україні.
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Стаття 

Код 
рядка 

За І 
квартал 

За І 
півріччя 

За 9 
місяців 

За 
звітний 
рік

Фінансовий результат до 
оподаткування: 
прибуток 

 
 
2290 

 
 
2700 

 
 
4500 

 
 
4200 

 
 
9800 

збиток 2295     
Витрати (дохід) з податку на прибуток  2300 513 855 798 1862 
Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

 
2350 

 
2187 

 
3645 

 
3402 

 
7938 

збиток 2355     

Таблиця 3. Фрагмент Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) у частині фінансового результату та витрат

з податку на прибуток
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Економiка та держава № 11/201342

Основною передумовою ефективного розвитку
вітчизняного фінансового ринку є необхідність впровад�
ження концепції вартісно�орієнтованого управління
господарською діяльністю емітентів. Основним мотивом
вітчизняних підприємств щодо апробації такої системи
виступає підвищення власної інвестиційної привабли�
вості, яка тісно пов'язана з потенційними обсягами і
вартістю залучення капіталу на ринку.

Забезпечення сталого розвитку вимагає від під�
приємств наявності затвердженої корпоративної стра�
тегії на тривалий часовий горизонт. Відповідно до кор�
поративної стратегії розробляється низка функціональ�
них, що включають і фінансову стратегію. На етапі її
розробки постає проблема обгрунтування мінімально�
го набору вартісно�орієнтованих фінансових орієнтирів
розвитку підприємства в стратегічній перспективі. В
умовах післякризового відновлення економіки ця про�
блема набуває гострої актуальності.

Метою представленого дослідження виступає об�
грунтування необхідних економічних характеристик
стратегічних фінансових орієнтирів як складових сис�
теми вартісно�орієнтованого управління вітчизняними
підприємствами, а також обгрунтування мінімального
набору таких орієнтирів у межах системи.

Проблематика формування фінансових показників вар�
тості та зіставлення їх ефективності розробляються в пра�
цях таких закордонних науковців, як Найт Дж. [1], Морін
Р. і Джарел С. [2], Фрідл Г. і Кеттенрінг Т. [3], Волков Л. Д.
[4] та ін. Серед вітчизняних тематичних праць слід відміти�
ти дослідження Момот Т. В. [5]. Зі свого боку, узагальнимо
проведені вищезазначеними авторами порівняння вартісних
показників, доповнивши їх критеріями урахування підприє�
мницьких ризиків та майбутніх очікувань (табл. 1). Пере�
важна більшість як традиційних коефіцієнтів, так і вартіс�
но�орієнтованих показників, відповідають критерію мож�
ливості бути розкладеними на декілька мультиплікаторів
(драйверів) вартості. Після визначення найбільш ефектив�
них вартісно�орієнтованих показників буде розкрито особ�
ливості їх розкладання на систему драйверів вартості.

УДК 33.347.7

Р. І. Заворотній,
к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ

ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ

ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ

R. Zavorotniy,

Ph. D, associate professor of corporate finance department,

Kiev National EcoBnomic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGY OF FORMATION OF SYSTEM OF STRATEGIC KEY PERFORMANCE INDICATORS
OF CORPORATE DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF FINANCIAL VALUEBBASED MANAGEMENT
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Таблиця 1 свідчить, що найбільш ефективними по�
казниками зростання бізнесу за сукупністю аналітич�
них характеристик виступають NEI, SVA і CVA. Ос�
новна складність розрахунку кожного з цих показників
полягає у необхідності визначення максимально точ�
ного прогнозу дисконтної ставки, причому обчислен�
ня SVA і CVA потребує оцінки середньозваженої вар�
тості капіталу підприємства, тобто двох ставок дискон�
тування — для власного і позикового капіталу. Крім
того, оцінку показників NEI та CVA та управління їх
динамікою суттєво ускладнює необхідність коректно�
го розуміння сутності економічної амортизації як
зміни ринкової вартості чистих активів в аналізовано�
му періоді [4, с. 31].

Як унаочнює табл. 1, до основних вартісно�орієнто�
ваних показників господарського зростання належать
EVA, MVA, SVA, CVA, CFROI та DCF. Показники SVA,
CVA і DCF ураховують дисконтовані грошові потоки,
що генеруються підприємством в аналізованому пері�
оді, проте мають й певні відмінності. У табл. 2 порівняє�
мо переваги й недоліки цих та решти показників за до�
датковими вимогами щодо зручності їх застосування в
системі стратегічного управління вартістю.

Таблиця 2 свідчить, що за додатковими порівняльни�
ми ознаками до найефективніших вартісних орієнтирів слід
віднести CVA та DCF. Як доводилося вище, на основі усієї
сукупності вартісних показників не можна однозначно на�
голошувати саме на найбільшій ефективності лише одно�
го показника, оскільки на будь�яку позицію впливає, як
мінімум, один визначальний фактор — специфічні харак�
теристики аналізованого підприємства, що може навіть
виключати можливість обчислення показника.

Так, на ефективності застосування в стратегічному
управлінні підприємством вартісно�орієнтованого по�
казника MVA як різниці між ринковою вартістю
підприємства та обсягом інвестованого капіталу наго�
лошує Коупленд Т. [7, с. 74]. Необхідність застосуван�
ня цього ж показника одночасно з EVA також пропа�
гує міжнародна консалтингова компанія "Stern &
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Stewart", регулярно публікуючи у виданні "Fortune" рей�
тинг підприємств зі США за показником MVA [8].

Разом з тим, застосування MVA доречне лише для
підприємств з такою специфічною характеристикою, як
представленість на фондовому ринку (див. стовпець 8 з
табл. 2), що за умови нерозвиненості вітчизняного рин�
ку акцій (станом на липень 2013 р. ринок котирувань,
або т. зв. перший рівень лістингу, був представлений
акціями лише десятка підприємств [13]) свідчить про
неможливість впровадження цього показника в прак�
тиці управління українськими підприємствами.

Ф. Вайзенрідер до найбільш поширених показників у
світовій практиці вартісно�орієнтованого управління
відносить EVA, CVA, CFROI та SVA [14, c. 3]. Оскільки
CFROI є показником вартості, що відображається лише
у коефіцієнтному (відносному) вираженні та не розкла�
дається на систему простих драйверів вартості (табл. 2),
а SVA є більш ускладненим за процедурою обрахування
порівняно з визначенням CVA (за версією BSG), тоді це
пояснює твердження Ф. Вайзенрідера щодо найбільшої
поширеності в практиці господарювання підприємств
Швеції лише показників EVA та CVA [14, c. 3].

Разом з тим, коректне визначення показника EVA
передбачає внесення в розрахунки понад 150 коригу�
вань, пов'язаних з особливостями обліку балансового
майна. Тому основним стратегічним орієнтиром госпо�
дарського зростання нами пропонується показник гро�

шової доданої вартості, що характеризує приріст вар�
тості підприємства в аналізованому періоді за рахунок
генерування операційного прибутку понад понесені опе�
раційні витрати і виплачену вартість фінансових дже�
рел.

Формула визначення показника CVA за версією BSG
має вигляд:

CVA = CFI — ЧОА*WACC = (EBI + А — ЕА) —
ЧОА*WACC = [(ЧП + ФВ*(1 — ПП)) + А —

 
1)1(

*
−+ n

а

WACC
WACCОЗ

] — ЧОА*WACC,

де CFI — чистий грошовий потік до відсоткових пла�
тежів (з англ. net cash�flow before inter�est), А — амор�
тизація, ЕА — економічна амортизація, ЧОА — чисті
оборотні активи, WACC — середньозважена вартість
капіталу (з англ. weighted average cost of capital), ЧП —
чистий прибуток, ФВ — фінансові витрати, ПП — став�
ка податку на прибуток, n — середній строк експлуа�
тації основних засобів підприємства, ОЗа — основні за�
соби, підлягаючі амортизації.

Призначення показника економічної амортизації
полягає у можливості реінвестування амортизаційних
відрахувань за використовуваними у виробництві основ�
ними засобами, за доходністю на рівні середньозваже�
ної вартості капіталу підприємства. Як свідчить попе�

Таблиця 1. Порівняння характеристик фундаментальних показників зростання бізнесу

Джерело: розроблено автором на основі [1, с. 202; 2, с. 340; 3, с. 14; 4, с. 31; 6, с. 18].
* EBT, з англ. Earnings Before Taxes — "валовий прибуток"; ЕВІТDA, з англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization —

прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань; NI, з англ. Net Income — "чистий
прибуток"; ROC, з англ. Return On Capital — "чистий операційний прибуток на інвестований капітал"; NPV, з англ. Net Present Value —
"чиста приведена вар�тість"; RONA, з англ. Return On Net Assets — "прибуток на чисті активи".

Градація 
показників за 

рівнем 
складності 
розрахунку 

Вира-
ження 

Урахування вартості 
капіталу 

Аналітична база Врахування ризику 

Точність 
загальної 
оцінки 

зростання 

Урахування 
майбутніх 
очікувань власного позикового 

1 2 3 4 5 6 7 8
Показники низької складності обчислення 

традиційні (у т.ч. коефіцієнтні) показники оцінки: 

ЕВТ * грош. од. - + Бухгалтерська база - низька - 
EBIT грош. од. - - Бухгалтерська база - низька - 
EBITDA  грош. од. - - Бухгалтерська база - низька - 
NI  грош. од. - + Бухгалтерська база - низька - 
ROI % - + Бухгалтерська база - низька - 
ROS % - + Бухгалтерська база - низька - 
ROC  % - + Бухгалтерська база - низька - 
ROE % - + Бухгалтерська база - середня - 
ROA % - + Бухгалтерська база + низька - 
показники вартісної оцінки: 

NPV  грош. од. + + 
Змішана база  
(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків) 

+ середня + 

RE грош. од. + - Бухгалтерська база + середня + 
TSR % + + Ринкова база - низька + 

Показники вартісної оцінки середньої складності обчислення 
RONA  % - - Бухгалтерська база - середня + 

CFROI % - - 
Змішана база  
(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків) 

+ висока + 

Показники вартісної оцінки високої складності обчислення 

NEI  грош. од. 
+ + Змішана база  

(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків) 

+ висока + 

EVA грош. од. + + 
Змішана база  
(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків) 

+ середня + 

SVA грош. од. + + 
Змішана база  
(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків)

+ висока + 

CVA грош. од. + + 
Змішана база  
(балансова звітність + дані 
щодо грошових потоків) 

+ висока + 
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редня формула, ЕА визначається таким чином [9]:

.
Середня тривалість експлуатації основних засобів

n не враховує строки експлуатації нематеріальних ак�
тивів і визначається на основі дод. ІІ "Основні засоби"
до регулярної фінансової звітності підприємства як се�
редньозважена величина за структурою основних за�
собів. Алгоритм обчислення:

,

де k
i
 — вартість кожної групи основних засобів, mi

— строк експлуатації відповідної групи основних за�
собів (регулюється згідно з П(С)БО 7 та ст. 14.1.138
Податкового кодексу України [10, с. 75; 15].

Показник n зазвичай визначається саме за основни�
ми засобами і не враховує нематеріальні активи підприє�
мства. Це пов'язане, у першу чергу, з регламентованою
Податковим кодексом України [9] можливістю вільно�
го вибору терміну експлуатації та амортизації немате�
ріальних активів підприємства і зазвичай пов'язаною із
ним інформаційною обмеженістю щодо зовнішнього
аналізу середньозважених строків експлуатації. Як на�
слідок, подібна ускладненість визначення показника n
відображається на характері розрахунку економічної
амортизації. Проте, на нашу думку, загальне призначен�
ня показника ЕА передбачає можливість включення до
розрахунку даних щодо обсягів амортизованих немате�
ріальних активів середнього строку їх експлуатації та
амортизаційних відрахувань.

Слід зазначити: якщо WACC як усереднений розмір
плати підприємства за користування фінансовими ре�
сурсами обчислюється на основі балансової та ринко�

вої вартостей акцій підприємства, тоді з високою імові�
рністю при обох варіантах обчислення значення WACC
не збігатимуться [10, c. 156—157]. Водночас акції усіх
вітчизняних нафтоперероблювальних підприємств не
представлені на вільному фондовому ринку, що умож�
ливлює обчислення WACC на основі балансових показ�
ників підприємств за формулою [10, с. 149]:

,
де ВК — власний капітал; ПКО — позиковий капі�

тал, що обслуговується; К — сукупний капітал; ВК
варт.

— річна вартість користування власним капіталом;
ПК

варт.
 — річна вартість користування позиковим капі�

талом, що обслуговується.
Як доведено в нашому дослідженні [10], вартість

власних і вартість позикових ресурсів не можна визна�
чити лише на основі балансових даних або за формою
"Інформація про зобов'язання". На їх розміри впливає
низка незалежних від діяльності підприємства зовнішніх
факторів, що представлені в наступних формулах [10,
с. 120—121, 127, 134, 146]:

ВК
варт.

 = Безризикова ставка + β * Премія за ри�
зик = (Ставка за розміщеними держ. облігаціями —

Спред дефолту нац. валюти) + 

(Базова премія + Суверенна премія);

ПК
варт.

 = (Безризикова ставка + Спред суверенного
дефолту + Спред корпор. дефолту) * (1 — ПП),

причому спред корпоративного дефолту як премія
за ризик банкрутства підприємства знаходиться в зво�
ротній залежності від коефіцієнта відсоткового покрит�
тя, що визначається за формулою [10, с. 146]:

Таблиця 2. Порівняльний аналіз особливостей застосування вартісноLорієнтованих показників у стратегічному
управлінні підприємством

Джерело: складено автором.
* модель за версією Boston Consulting Group (далі BSG).
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,

де ЕВІТ — прибуток підприємства до оподаткуван�
ня та відсоткових витрат.

Чим вищим є коефіцієнт відсоткового покриття, тим
менший розмір спреду корпоративного дефолту і, відпов�
ідно, сукупна вартість позикового капіталу підприємства.

У свою чергу, розмір вартості власних фінансових ре�
сурсів знаходиться в прямій залежності від загальних обсягів
позикового капіталу і в зворотній — від сукупної суми влас�
них ресурсів, використовуваних в аналізованому періоді.

Детальні роз'яснення щодо змісту усіх макроеконо�
мічних показників з вищенаведених формул наводити�
муться в подальшому дослідженні процесів стратегіч�
ного управління вартістю капіталу та їх впливу на рин�
кову вартість підприємства.

Отже, усі вищенаведені формули надають мож�
ливість виокремити такі фінансові фактори (драйвери),
що підлягають управлінню на різних рівнях системи
стратегічного управління вартістю підприємства:
вартість власного і вартість позикового капіталу як
складові показників WACC та обсягів фінансових вит�
рат (вартість запозичень впливає на обсяг чистого опе�
раційного прибутку підприємства), обсяги чистого при�
бутку та сукупних фінансових витрат зі складу чистого
операційного прибутку, сума амортизаційних відраху�
вань як складової чистих джерел підприємства, обсяги
короткострокової заборгованості як фактор розміру
чистих оборотних активів підприємства.

Разом з тим, є дискусійною доцільність включення
первісної вартості основних засобів, що підлягають повно�
му амортизуванню за період n, та самого середнього тер�
міну експлуатації основних засобів (n) до фінансових фак�
торів вартості. З одного боку, загальний обсяг основних
засобів і період їх експлуатації диктуються загальнови�
робничими потребами, а з другого, обидва фактори виз�
начають обсяги амортизаційних відрахувань як чистого
джерела капіталу підприємства. Однак, саме загальнови�
робничі потреби визначають обсяг формування основних
засобів і період їх експлуатації, які, в свою чергу, вплива�
ють на обсяг амортизаційних відрахувань, а не навпаки.
Тому в представленому дослідженні нами ці обидва фак�
тори розміру CVA як фінансові не визначаються.

Основна зручність використання показника CVA в
управлінні суб'єктами, в першу чергу, середнього
підприємництва полягає у відносній простоті обчислен�
ня (єдина складність пов'язана з розрахунком показни�
ка β для розрахунку WACC, проте, по�перше, не вик�
лючається можливість використання з тими ж цілями
значення загальногалузевого β [10, с. 140], і, по�друге,
визначений β не потребує регулярного перегляду), що
мінімізує необхідність періодичного вдавання до послуг
консалтингових компаній і відповідних витрат.

Окрім перелічених фінансових драйверів вартості,
стратегічні орієнтири потребують постійного співвідне�
сення з іншими критеріями господарського розвитку,
такими як збалансованість приросту чистого доходу і
ринкової вартості підприємства, вплив приросту якості
корпоративного управління на динаміку ринкової вар�
тості підприємства, вплив методів управління CVA на
імовірність корпоративного дефолту та ін. Задля цього
система стратегічного фінансового управління потре�
бує включення, окрім показника CVA, інших стратегіч�
них орієнтирів господарського розвитку.

Зокрема, для управління вітчизняними підприєм�
ствами можна запропонувати інший інтервальний ко�

ефіцієнт —  (з англ. price on sales,

P/S). Необхідність обрання саме інтервального, а не
моментного, фінансового коефіцієнта продиктована
потребою визначення ефективності господарської
діяльності за певний оперативний проміжок часу. На
відміну від використання валової виручки в знаменнику

зазначеного коефіцієнта вбачаємо за доцільне вживан�
ня обсягів саме чистого доходу, адже частка непрямих
податків у виручці може суттєво вплинути на ко�
ректність порівняльного аналізу з показниками закор�
донних підприємств�аналогів [10, с. 37].

Різні автори пояснюють універсальність застосуван�
ня коефіцієнта P/S тим, що: 1) на відміну від іншого по�
ширеного в оціночній діяльності мультиплікатора —

 — перший не залежить від засто�

совуваної системи бухгалтерського обліку і не потре�
бує відповідних коригувань [10, с. 372]; 2) порівняно до
чистого прибутку динаміка продаж (а отже, й чистого
доходу) має меншу амплітуду періодичних коливань.

Разом з такими інтервальними показниками, як CVA
та P/S для оцінки ефективності стратегічного управлін�
ня можна також застосовувати моментний показник —
динаміку ринкової вартості підприємства, що міститься
в чисельнику показника P/S. Зокрема, для визначення
поточної ринкової вартості підприємства необхідно до
його ринкової вартості за результатами попереднього
періоду (тобто до чисельника попереднього показника
P/S) додати CVA поточного звітного періоду. Отрима�
ний таким чином результат може бути зіставлений з чи�
сельником поточного показника P/S, розрахованого на
основі зведення й усереднення коефіцієнтів підприємств�
конкурентів і помноження на поточний чистий дохід оц�
інюваного підприємства. Отже, сукупна ринкова вартість
підприємства визначатиметься одночасним використан�
ням доходного і порівняльного оціночних підходів.

У процесі фінансового управління емітентами, пред�
ставленими на відкритому фондовому ринку, не можна
обійти увагою такий вагомий вартісний фактор, як якість
корпоративного управління. Якість корпоративного уп�
равління характеризує систему взаємовідносин між по�
точними і потенційними інвесторами підприємства та
його керівництвом, що виражається у комплексі ме�
ханізмів реалізації інвесторами належних їм майнових
правомочностей. Дослідження А. Дурнєва (університет
м. Мічіган, США) щодо зв'язку між якістю корпоратив�
ного управління та ринковою вартістю підприємства до�
вело, що в міру нарощення індексу корпоративного уп�
равління, за версією інвестиційного банку "Credit
Lyonnais Securities Asia", на 10 відсотків спостерігається
нарощення ринкової вартості американських під�
приємств на 9 відсотків. Водночас, для країн з найбільш
розвиненим фондовим ринком та ефективним законодав�
ством темпи нарощення ринкової вартості дещо сповіль�
няться (зокрема, для Гонконгу — на 4,6 відсотка), для
країн з відповідними гіршими умовами — зростатимуть
(напр., для Мексики — на 13,2 відсотка) [16; 17, c. 316].

Одним з фінансових показників вартості, тісно по�
в'язаних з якістю корпоративного управління, є ко�
ефіцієнт загальної доходності акціонерів (з англ. total
shareholders' return, TSR), адже він характеризує
найбільш вагому сукупність правомочностей інвесторів
— можливість участі в розподілі прибутку підприємства.
Він визначається за формулою [10, с. 124]:

,

де j — часовий період.
TSR є інтервальним показником ефективності гос�

подарської діяльності підприємства.
Наостанок, вищезазначену систему показників

ефективності стратегічного управління вартістю слід
доповнити коефіцієнтом забезпеченості власними кош�
тами, адже будь�які результати господарської діяль�
ності потребують співвіднесення з відповідними їм ри�
зиками неплатоспроможності підприємства та його бан�
крутства. У цій частині вбачається за доцільне обрання
саме цього, регламентованого наказом Міністерства
юстиції України від 26.02.2013 №327/5 [18] і наказом
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Міністерства економічного розвитку України від
19.01.2006 р. №14 [19], коефіцієнта, на нашу думку,
найбільш доречного з міркувань простоти обчислення.

Призначенням представленого коефіцієнта є виявлен�
ня ознак критич�ної неплатоспроможності й визначення
доцільності впровадження санаційних заходів або ліквіда�
ційної процедури підприємств. Він визначається співстав�
ленням загальної суми оборотних активів та їх частини,
що формується за рахунок власних коштів [18; 19]:

,

де ВК — власний капітал, ЗНВП — забезпечення
наступних витрат і платежів, ДМП — доходи майбутніх
періодів, НА — необоротні активи, ОА — сума оборот�
них активів підприємства.

 Згідно з [19], ознаки критичної неплатоспромож�
ності виявляються в хронічній недостатності високолік�
відних активів для погашення поточної заборгованості
підприємства, що виражається в невідповідності фактич�
них значень коефіцієнтів покриття і забезпеченості влас�
ними коштами їх мінімальним нормативним межам — 1,0
і 0,1 відповідно. Якщо протягом кварталу було досягну�
то перевищення нормативної межі хоча б одним із вка�
заних коефіцієнтів, або навіть зростання їх значень, при
реалізації заходів з відновлення платоспроможності та�
кого підприємства, або його санації підчас ініціації банк�
рутства положеннями наказу від 19.01.2006 р. №14 [19].
рекомендується надавати перевагу позасудовим заходам.

Значна відмінність між собою складових показників
CVA та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами й
P/S виключає можливість дублювання ними описуваних
господарських процесів і виникнення мультиколінеарності
(як лінійної залежності у регресійній моделі між двома або
більше факторними змінними) при формуванні на основі
цих показників будь�якої економетричної моделі.

За умови гострої необхідності передбачається мож�
ливість доповнення коефіцієнта забезпеченості власни�
ми коштами інтегральним показником імовірності кор�
поративного дефолту, адаптованим Терещенком О. О. до
умов розвитку вітчизняних підприємств у межах наказу
Міністерства фінансів України від 01.04.2003 р. №247 [20].

Таким чином, на основі ретельного дослідження
світових методологічних надбань з сутності, економіч�
ного призначення та особливостей обчислення фінансо�
вих показників вартості підприємства нами винесено те�
оретичні обгрунтування щодо мінімального складу сис�
теми стратегічних фінансових орієнтирів господарсько�
го розвитку вітчизняних підприємств. Зокрема, до основ�
них переваг стрижневого елемента системи — показни�
ка грошової доданої вартості — належать висока точність
результату при порівняно середній складності обчислен�
ня, залучення широкої бази фінансових показників до
розрахунку (або усебічність відображення господарсь�
ких процесів), урахування зв'язку ринкової вартості
підприємства з вартістю його фінансових джерел, зва�
жування на фінансові ризики оцінюваного підприємства
і перспективи розвитку, можливість урахування факторів
зовнішнього середовища (зокрема, інфляції) через відоб�
раження їх впливу в складі сформованого ЕВІ, мож�
ливість декомпозиції показника CVA на систему драй�
верів, його прийнятність в менеджменті як інструмента
координації й мотивації кадрового складу; зручність у
впровадженні в систему фінансового менеджменту
вітчизняних підприємств, які своєю більшістю не пред�
ставлені на відкритому фондовому ринку.

Водночас сам CVA як інтервальний показник не
відображає поточну вартість підприємства на вільному
ринку, а отже для формування всеохоплюючого уявлен�
ня про господарський стан CVA має бути доданий до
обсягу сукупної ринкової вартості підприємства попе�
реднього періоду.

Як зазначалося, дослідження доводять, що найбільш
значущим фактором динаміки ринкової вартості
підприємства є динаміка його доходу. Тому з метою вив�

чення збалансованості приросту вартості в оцінювано�
му часовому проміжку слід застосовувати коефіцієнт P/
S, що має бути зважений на аналогічні показники
підприємств�конкурентів.

Оскільки нарощення вартості може досягатися засо�
бами, що призводять до погіршення фінансового стану
підприємства, для усунення небезпеки цього в систему
стратегічних фінансових орієнтирів повинен бути дода�
ний коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Як і
ринкова вартість підприємства, коефіцієнт є моментним
показником; його метою є оцінка імовірності настання
неплатоспроможності підприємства. Також за необхід�
ності цей коефіцієнт може доповнюватися інтегральним
показником імовірності корпоративного дефолту.

Основною метою вартісно�орієнтованого управлі�
ння виступає максимізація інвестиційної привабливості
підприємства, що великою мірою досягається підвищен�
ням якості корпоративного управління, тому в процесі
стратегічного управління підприємствами, які представ�
лені на відкритому фондовому ринку, не можна обійти
увагою показник TSR.

Отже, мінімальний набір стратегічних фінансових
орієнтирів підприємства повинен включати показники
його сукупної ринкової вартості, CVA, P/S та коефіцієнт
забезпеченості власними коштами. Як додаткові критерії
також передбачається використання двох коефіцієнтів
— імовірності корпоративного дефолту та TSR.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки неухильно зростає значення сучасних

інформаційно�комунікаційних технологій в економічному
та суспільному житті. Інтернет створює нові можливості на�
дання послуг та задоволення потреб. Туристичні підприє�
мства зацікавлені отримувати великі прибутки від продажу
та прагнуть, щоб саме їм надавали перевагу клієнти.

Продаж туристичних послуг з використанням можли�
востей Інтернет�простору як один з важливих інструментів
формування бренду туристичного підприємства може нада�
вати додаткові переваги при формуванні позитивного іміджу
туристичного підприємства та підвищенні лояльності спожи�
вачів, адже Інтернет дозволяє надавати необмежений обсяг
інформації. При цьому кількість споживаної інформації виз�
начає для себе сам користувач. На відміну від традиційних
рекламних технологій, Інтернет надає можливість забезпе�
чеити діалог зі споживачем, встановити зворотній зв'язок та,
з точки зору інвестицій, коштує значно дешевше.

Враховуючи вищевикладене, дослідження особливос�
тей Інтернет�продажів та сфери використання Інтернет�
послуг споживачами туристичних продуктів є надзвичай�
но актуальним питанням.
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У статті досліджено особливості використання ІнтернетBпослуг споживачами туристичних послуг.

Узагальнено дані, що репрезентують соціальні характеристики сфери інтернетBспоживачів деяких регіB

онів України. Встановлено основні причини та мотиви здійснення покупок туристичних послуг онBлайн.

Визначено бар'єри, що перешкоджають подальшому розвитку інтернетBторгівлі та просування ІнтернетB

послуг у сфері туризму.

У статті наведено результати досліджень кількісного і якісного характеру щодо використання ІнтерB

нетBпослуг споживачами туристичних послуг в Україні. Результати досліджень можуть бути викорисB

тані як джерело інформації про поведінку споживачів туристичних послуг у процесі формування маркеB

тингових стратегій туристичних підприємств.

The article studies the characteristics of InternetBservices consumers of tourism services. Summary data,

representing the social characteristics of Internet users in some regions of Ukraine. The basic causes and reasons

for making purchases of travel services online. Definitely barriers to further development of commerce and

promotion Internet services in tourism.

The results of quantitative research and qualitative the use of Internet services by consumers of tourism

services in Ukraine. The research results can be used as a source of information about the behavior of consumers

of tourism services in forming marketing strategies tourism enterprises.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Однією з сучасних актуальних тенденцій соціальної

реальності є зростання значущості знань і розвиток но�
вих технологій, здатних швидше передавати інформацію,
формуючи тим самим зростаючу частку послуг в економіці.

Тематиці використання мережі Інтернет та Інтернет�
послуг споживачами туристичних продуктів присвячено
ряд досліджень закордонних та вітчизняних учених. Зок�
рема, дані питання розглядалися у працях: Дергачової В.
В. [2], Домбровської А. [3], Заплатинського В. М. [4], Кас�
тельса М. [5], Ковальова Г. Д. [6], Янось�Кресло М. [3], Пач�
ковського Ю. [3], Скибіної О. О. [2] та ін.

Проте дослідження питання особливостей викорис�
тання Інтернет�послуг споживачами туристичних про�
дуктів в Україні ще не досить добре висвітлено в освітній і
фаховій літературі. Усе це свідчить про актуальність об�
раної тематики, а відтак зумовило напряму вибір дослід�
ження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями статті є дослідження особли�

востей використання Інтернет�послуг споживачами тури�
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стичних продуктів в Україні. Узагальнення даних, що реп�
резентують соціальні характеристики Інтернет�спожи�
вачів у деяких областях України, надасть змогу туристич�
ним підприємствам краще орієнтуватися на потреби, ви�
моги та можливості кінцевого споживача туристичного
продукту.

Встановлення головних причин і мотивів здійснен�
ня покупок он�лайн споживачами туристичних про�
дуктів, а також визначення бар'єрів, що перешкоджають
подальшому розвитку Інтернет�торгівлі та просування
Інтернет�послуг, допоможе підприємствам туристичної
індустрії краще спланувати свою роботу на майбутні
періоди.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кінець XX — початок XXI століття можна назвати

цифровою ерою або ерою Інтернет, яка стрімко та глибо�
ко проникла в усі сфери функціонування економіки, бізне�
су і суспільства в цілому. Боротьба, що існує в сучасному
світі, та технологічна революція глобально впливають на
функціонування закладів сфери обслуговування, а також
на спосіб надання послуг і контакт зі споживачем. Це спри�
чинило виникнення такого явища, як Інтернет�бізнес (англ.
І�business).

І�бізнес — це ведення будь�якої бізнес�діяльності в
Інтернет. Він стає новою і все більш популярною формою
реалізації власної справи, відкриваючи нові можливості
проведення економічної діяльності з надання Інтернет�по�
слуг.

І�послуга — задоволення людських потреб через
Інтернет з моменту контактування фірми з клієнтом шля�
хом пропонування відповідної послуги. Віртуальна фор�
ма надання послуг робить можливою більшу стандарти�
зацію і стосується повного або часткового обслуговуван�
ня і�клієнтів.

Слід виокремити такі складові успіху в і�бізнесі:
— безпека — гарантія ведення безпечних операцій,

включаючи їх документацію;
— гнучкість — відкритість до нових продуктів і техно�

логій;
— інтеграція — побудова комунікації з клієнтами,

партнерами і постачальниками засобів і сучасних техно�
логій.

Вказані складові покликані закласти фундамент нові�
тньої маркетингової стратегії, яка вибудовується між і�
бізнесом та і�споживачем, тобто споживачем, що задо�
вольняє потреби через Інтернет на підставі зворотного
зв'язку. І�споживач не може задовольняти своїх потреб
без і�бізнесу, а і�бізнес не може функціонувати без і�спо�
живача. Відповідно, зростає потреба у всебічному дослід�
женні структури і�споживання у загальному контексті
маркетингових стратегій та і�споживачів як представників
суспільства, що знаходиться під впливом не тільки соціаль�
но�економічних, але й інформаційних факторів, зокрема
Інтернету.

Сьогодні Інтернет в житті споживачів відіграє дуже ве�
лику роль, що проявляється насамперед у трьох площи�
нах:

— інформаційній — як щоденне джерело будь�якої
інформації;

— комунікаційній — за допомогою електронної пошти
і різних систем електронних комунікаторів (наприклад,
Skype);

— розважальній — через доступні веб�сторінки, бане�
ри тощо.

У цьому контексті слід відзначити також практичну
спрямованість Інтернет і мобільних технологій на розви�
ток і�послуг, що є одним з важливих факторів цивілізац�
ійних змін. Подібний розвиток все більше країн підтриму�
ють як прояв побудови інформаційного суспільства, оріє�
нтації на краще задоволення потреб суспільства, підвищен�
ня рівня життя.

І�послуги все частіше проникають в житла і домогос�
подарства, задовольняючи безперервно зростаючі потре�
би сучасної людини як споживача. У свою чергу, і�спожи�
вач стає більш зрілим, активним і вимогливим на відміну
від звичайного споживача, впливаючи на і�послуги своїми

рішеннями щодо покупок, спільним створенням послуг
тощо.

Споживача нової ери (і�споживача) визначають як
особу або організацію, що споживає товари та послу�
ги з використанням Інтернет заради полегшення про�
цесу здійснення споживчої практики. При цьому про�
цес споживання складається із визначення потреб, по�
шуку споживчих рішень, придбання товарів і послуг, а
також вирішення актуальних питань, що постають
унаслідок проведення даних кроків з подальшим їх ви�
рішенням.

І�споживач має доступ до численних джерел інфор�
мації, і�продуктів та і�послуг. Розуміння і�споживача не�
віддільне від соціального підгрунтя, насамперед, тих
соціально�демографічних характеристик, які визнача�
ють його вигляд, відображають фонові (соціальні) умо�
ви та в перспективі зумовлюють рівень і�споживчої ак�
тивності.

Нижче наводяться результати маркетингових дослід�
жень, проведених протягом 2011—2012 років у деяких ре�
гіонах України, які відображають особливості використан�
ня і�послуг і рівень їх використання у споживчій практиці
населення деяких областей України. Крім того, у дослід�
женні приділено увагу рівню і�споживання, характерно�
му для України в цілому.

У таблиці 1 наведено узагальнені дані, що репрезен�
тують соціальні характеристики і�споживачів у деяких
регіонах України. Типовий український і�споживач ста�
ном на 2012 рік — це в основному людина у віці до 35
років, що належить до категорії "забезпечених", і про�
живає у Центральному і Південно�Східному регіоні Ук�
раїни.

За своїми якісними характеристиками і�споживач,
згідно наших досліджень (період липень�сепень 2012
року)1, асоціюється з людиною, яка обов'язково корис�
тується мережею Інтернет та і�послугами.

Споживач, який володіє інформацією про продукт,
його споживчі властивості та зміни, для підприємств та
організацій є вагомим джерелом при побудові стратегії по�
дальшої діяльності. Фірми повинні враховувати вказані
зміни, створюючи відповідні маркетингові стратегії.

До головних причин низького використання сучас�
них і�технологій в Україні відносяться знаходження за
їх межами (з різних причин), а також невміння корис�
туватися ними. Серед інших причин інформаційного
поділу можна назвати відсутність або відсталість відпо�
відної інфраструктури нових технологій, хоча визнан�
ня їх основними і гальмуючими факторами було б пере�
більшенням.

Серед основних універсальних причин�мотивів, що
спонукають населення користуватися і�послугами, часто
називають економію часу; розмаїття пропозицій;
зручність; подолання географічних і тимчасових бар'єрів;
економію фінансів.

У розрізі мотиваційних спонукань нами було дослід�
жено причини�мотиви, які змушують і�користувачів вико�
ристовувати і�споживання (табл. 2). Як випливає з опиту�
вання (табл. 2), проведеного у деяких регіонах України, і�
користувачі у своїх діях орієнтовані насамперед на швид�
кий доступ до необхідної інформації (3,84).

Серед інших важливих причин�мотивів: зручність,
різноманіття пропозицій, економія часу. Найнижчу рей�
тингову сходинку зайняв мотив, пов'язаний з "кращими
фінансовими можливостями", які надають Інтернет�мага�
зини порівняно з традиційними магазинами. Констатуєть�
ся, що мотивація "швидкого доступу до інформації" отри�
мала найвищий середній показник (3,96) по Україні. До
того ж, значними є і найвищі показники, пов'язані з оцін�
кою і�споживання як "зручного засобу здійснення он�лайн
покупок" (3,77). Наприклад, серед і�користувачів Дніпро�
петровської області ці показники, відповідно, становили
3,87 і 3,69.

Для і�користувачів Київської області, порівняно з
іншими регіонами України, більш цінними виявилися такі
характеристики, як "різноманіття пропозицій" і "економія
часу". У Харківській області споживачі більше цінують,
поряд зі "швидким доступом до інформації", показник

__________________________________
1 У якісних дослідженнях, проведених у липні�серпні 2012 року, використовувалися два методи: поглиблене індивідуальне інтер�

в'ю і фокус�групові інтерв'ю.
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"зручність", найменше — "кращі фінансові умови, ніж у
звичайних магазинах".

Згідно з аналізом даних інформаційних систем та об�
робки даних інтернет�сфери України [1], 75% респондентів
визнали пріоритетним "можливість замовлень у будь�який
час". Друге і третє місця, відповідно, поділили мотиви, по�
в'язані з "доставкою додому" (57%) та "економією часу"
(57%). Мотив "нижчі ціни товарів" зайняв лише четверте
рейтингове місце (табл. 3).

Отже, популярний в середовищі споживачів міф про
"важливість ціни в торгівлі он�лайн" не відповідає дійсним
показникам, що є визначальними в сучасному і�спожи�
ванні, зокрема в Україні.

Що стосується українського туристичного ринку, то
подальшому розвитку і�торгівлі в ньому перешкоджає ряд
бар'єрів, а саме:

— низька поінформованість населення про переваги
Інтернет�комерції у сфері туризму;

— потенційні споживачі не охоче купують туристичні
продукти та послуги, оскільки неможливо перевірити
якість їх надання;

— недовіра туристичним компаніям та агенціям, що
працюють у мережі Інтернет;

— продаж турів тільки за передоплатою;
— туристичні Інтернет�агенції: туристичні оператори

часто диктують свої умови потенційним покупцям (у разі
відмови від послуги не гарантовано повернення передопла�
ти);

— можлива відсутність надання страхових послуг;
— відсутність правового поля (законодавства), по�

кликаного регулювати діяльність віртуальної торгівлі,
особливо що стосується повернення коштів за неякісно
надані туристичні послуги.

Зараз частіше споживачі туристичних продуктів звер�
таються до сфери електронної комерції, зокрема і�туриз�
му. Звичайно, мова йде не про віртуальні емоції з приво�
ду екскурсій або відпочинку, а про полегшення вибору
та замовлення туристичних послуг. В останні роки в
Європі частка продажу послуг он�лайн в туристичній
області постійно зростає. В Україні подібний продаж
відстає від аналогічних традиційних послуг туристичних
фірм, але можна говорити про високу динаміку зростан�
ня у майбутньому.

Нижче наводяться особливості використання і�по�
слуг на прикладі аналізу сфери туризму, згідно з резуль�
татами проведених досліджень у деяких регіонах Украї�
ни.

У 2011 році частка он�лайнових послуг продажу ту�
ристичних послуг та туристичних продуктів у досліджу�
ваних регіонах України становила менше 28%, тоді як
прогноз на 2012 рік передбачав уже до 40% (табл. 4).

Отримані результати вказують на те, що у Хар�
ківській області і�туризм найбільш популярний серед усіх

досліджуваних областей (див. табл. 4).
Особливо це стосується таких позицій, як
користування сервісами, присвяченими
туризму (90,1%) (слід зазначити, що цей
різновид послуг споживають 81,0% опита�
них українців [9]); порівняння туристич�
них пропозицій (81,0%), читання блогів з
туризму (79,3%), резервування місць про�
живання в готелі та придбання квитків
(76,9%). Крім цього, і�споживач у
Харківській області виявився в більшій мірі
орієнтованим на планування власних екс�
курсій і подорожей (59,3%), тоді як Київсь�
ка область за останнім показником займає
найнижчу позицію (14,3%).

Дані проведеного дослідження проде�
монстрували досить високий рівень мож�
ливостей пошукової діяльності мережі
Інтернет та її використання серед опита�
них споживачів туристичного продукту з
різних областей України щодо комерцій�
них пропозицій з допомогою Інтернет та
їх порівняння.

Всесвітня організація туризму (UNWTO) заохочує
держави, які є її членами, а також країни, що розвивають�
ся, використовувати можливості, які дає доступ до інфор�
мації за допомогою Інтернет. Вона підтримує формуван�
ня такої стратегії розвитку і�туризму, яка повинна спира�
тися на ефективний інструментарій, який робить можли�
вими для споживачів ідентифікацію та придбання якісно�
го продукту, а для постачальників — розширення та роз�
поділення пропозицій і управління ними в глобальному
масштабі2.

ВИСНОВКИ
І�послуги не є альтернативою традиційній формі про�

дажу послуг, а служать необхідним її доповненням.
Збільшення масштабів користування і�послугами вимагає
нових маркетингових підходів, покликаних, з одного боку,
показати споживачеві, які можливості відкриває перед ним
новий засіб інформації, а з другого — сприяти подоланню
бар'єрів технічного характеру, пов'язаних з відсутністю
умінь і навичок користування комп'ютером та інформа�
ційними технологіями. Не менше значення має показник
недовіри до інформаційних технологій і такий ментальний
фактор, як небажання оволодівати новітніми технологіч�
ними досягненнями.

Дослідження особливостей використання і�послуг і�
споживачами туристичних продуктів дало змогу визначи�
ти показники, що репрезентують соціальні та демографічні
характеристики сфери і�споживачів деяких областей Украї�
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Харківська 18 13 23 19 3 11 13 27 
Вінницька  14 12 14 9 3 13 17 19 
Київська 26 20 28 14 9 26 18 46
Житомирська 13 11 13 9 5 6 19 12 
Донецька 15 15 24 16 10 26 11 17 
Закарпатська 13 10 19 15 8 5 16 42
Запорізька 15 18 22 17 7 3 14 22 
Дніпропетровська 19 15 23 10 7 5 5 18 
Львівська 13 11 14 11 6 8 10 22
Херсонська 11 9 12 9 4 10 13 12 
Миколаївська 14 12 16 14 6 7 13 14 
Одеська  22 21 22 18 10 24 16 28 
Черкаська  14 13 18 13 8 15 15 24 

Таблиця 1. Профіль українського іLспоживача, у % від
загальної кількості покупців, *

* за даними проведеного дослідження.

__________________________________
2 Протягом 24.05—06.06.2012 в Іспанії проходив семінар, організований Всесвітньою організацією туризму для представників

туристичної адміністрації з обговорення питань   і�туризму. Організація створила Інтернет�портал 808.trаvel, на якому розміщуєть�
ся інформація про безпечні подорожі тощо [7].

Таблиця 2. ПричиниLмотиви здійснення покупок онLлайн за регіонами
України, *

* за даними проведеного дослідження серед і�користувачів влітку 2012 року у
деяких регіонах України. У таблиці містяться результати опитувань за 5�бальною
шкалою Лайкерта, де: 1 — найнижча оцінка, 5 — найвища оцінка.

Область Економія 
часу 

Різноманіття 
пропозицій Зручність 

Кращі 
фінансові 

умови, ніж у 
звичайних 
магазинах 

Більш 
швидкий 
доступ до 
інформації 

Харківська 2,93 2,66 3,19 2,06 3,80 

Київська 3,53 3,56 3,64 2,72 3,80 

Донецька  3,33 3,52 3,11 3,00 3,78 

Дніпропетровська 3,19 3,53 3,69 3,15 3,87 

Одеська 2,98 3,02 3,77 2,45 3,96 
У середньому 3,19 3,25 3,48 2,67 3,84 
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ни. Зокрема, такими показниками слід вважати: рівень
культури, соціальні норми суспільства, соціальні класи,
географічний район проживання, референтні групи, де�
мографічні характеристики споживача, соціальний ста�
тус, соціоекономічні показники, психологічний профіль
особистості, поведінкові принципи споживача тощо.
Одним з вагомих факторів, що впливає на модель і�спо�
живання, є рівень життя, добробут або нестаток. Усі ці
фактори підкоряються мультиплікаторному принципу.
У різних соціальних умовах, у різні моменти часу, залеж�
но від соціальної моделі споживання і статусу і�спожи�
вача, на перший план виходять ті чи інші фактори впли�
ву, оцінювати і досліджувати які необхідно системно і
комплексно, а для цього необхідно добирати відповідну
методику. Тобто, враховуючи різні фактори детермінації,
можна типологізувати детермінанти (за
особливостями їх впливу) й виокремити
різні моделі і�споживання (за активні�
стю, типом культури, характером людей).

Внаслідок проведених досліджень
слід констатувати, що основними при�
чини та мотиви здійснення покупок ту�
ристичних послуг он�лайн є економія
часу; розмаїття пропозицій; зручність;
подолання географічних і тимчасових
бар'єрів; економію фінансів тощо.

Серед причин та перешкод, що поста�
ють на шляху подальшого розвитку і�
торгівлі та просування і�послуг у сфері
туризму, визначено: низьку поінформо�
ваність населення про переваги Інтернет�
комерції у сфері туризму; неможливість
перевірити якість надання туристичної
послуги; недовіра до туристичних ком�
паній та агенцій, що працюють в мережі
Інтернет; продаж турів за передоплатою;
відсутність правового поля, покликано�
го регулювати діяльність віртуальної
торгівлі, особливо що стосується повер�
нення коштів за неякісно надані туристичні послуги.

Результати досліджень кількісного і якісного харак�
теру щодо використання Інтернет�послуг споживачами ту�
ристичних послуг в Україні дають змогу констатувати, що
у Харківській області і�туризм найбільш популярний се�
ред усіх досліджуваних областей, зокрема у сфері і�серв�
ісу. У Харківській області і�споживач виявився в більшій
мірі орієнтованим на планування власних екскурсій і по�
дорожей, тоді як Київська область за аналогічним показ�
ником займає найнижчу позицію.

Отже, для багатьох областей України, незважаючи на
економічні кризові явища, прогноз розвитку і�послуг вель�
ми оптимістичний. Найближчим часом, у сфері туристич�
ної індустрії, слід очікувати, подальшого приросту і�
торгівлі та розширення каналів і�послуг. Подібні тенденції
пов'язані зі збільшенням кількості і�споживачів, готових
переглянути функціональне призначення Інтернет, який
вже не є для них способом розваги, але й засобом для по�
шуку місць відпочинку та організації дозвілля.
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Мотив Дуже 
важливо 

Досить 
важливо 

Не так 
важливо

Не має 
значення

Замовлення в будь-який час  62 14 10 14 
Доставка додому  57 19 10 14 
Економія часу  57 19 10 14 
Більш низькі ціни товарів  48 23 12 17 
Велика доступність товарів  43 21 15 21 
Легке порівняння пропозицій 41 26 13 20 
Багато інформації про товари 32 28 16 21 
Інше  6 3 3 88 

Таблиця 3. Мотиви здійснення покупок онLлайн
по Україні

Джерело: [1].
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Користування сервісами, присвяченими туризму, 
отримання необхідної інформації 

64,2 61,3 79,2 90,1 81,0 

Користування Інтернет-сторінками туристичних 
фірм, порівняння туристичних пропозицій 

57,5 61,3 67,0 81,0 56,2 

Читання блогів, пов'язаних з туризмом, 
поїздками, подорожами 

50,9 52,8 62,3 79,3 51,4 

Читання блогів, пов'язаних з туризмом, 
поїздками, подорожами 

32,1 49,1 55,7 76,9 41,0 

Планування екскурсій 30,2 33,0 34,9 59,5 14,3 

Таблиця 4. Користування іLтуризмом,%*

* за даними проведеного дослідження серед і�користувачів влітку 2012 року.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема визначення економічної ефективності

діяльності підприємства пов'язана з визначенням відпо�
відного критерію ефективності і формуванням системи
показників. Традиційний підхід до оцінки передбачає
визначення рентабельності капіталу та ефективності
використання усіх або окремих видів ресурсів. Розра�
ховані показники порівнюються з показниками за по�
передній період, який називають базовим, або із новим
значенням дохідності капіталу на ринку.

Оцінка ефективності діяльності на основі концепції
"Performance Management" (управління результативні�
стю) передбачає використання системи збалансованих
показників (Balancea Scorecard (BSC)), яка включає різні
фінансові й нефінансові показники, що дають змогу
комплексно оцінити вартість підприємства й ефек�
тивність його діяльності. Показники рентабельності
використовуються в цій системі як другорядні, а основ�
ним є економічна додана вартість (EVA).
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У статті розглянуто основні підходи щодо розрахунку показника економічна додана вартість, даєтьB

ся інтерпритація отриманих результатів, переваги і недоліки впровадження системи управління підприєB

мством на основі економічної доданої вартості.
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Економічна додана вартість дає змогу оцінити рівень
ефективності з позицій трансформації прибутку
підприємства в його ринкову вартість. Пропонується
його використовувати для оцінки ефективності діяль�
ності підприємства з позицій визначення його інвести�
ційної привабливості для ринкового інвестора. Незнач�
ний період існування даного показника вимагає систе�
матизації переваг та недоліків його використання та
інтерпретації значень для вітчизняних підприємств.
Саме цим актуальним питанням буде присвячена дана
стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Існують значні надбання фінансової науки стосов�

но оцінки ефективності діяльності підприємства, серед
яких варто виділити праці А. Дамодарон, Р. Бернстанй,
Р. Брейлі, С. Майєрс, О. Терещенко, С. Голов, І. Ко�
вальчук, І. Васильчук, Д. Ковальов. Здійснити моніто�
ринг ефективності можна за допомогою показників
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ефективності діяльності підприємства. Проте, існує не�
обхідність в систематизації та структуризації основ�
них переваг та недоліків використання окремих показ�
ників, що і визначає актуальність проведеного дослі�
дження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Використання показника EVA в управлінському

обліку сприятиме підвищенню якості оцінки ефек�
тивності діяльності вітчизняних підприємств. Про�
те, при обрахунку показника варто використовува�
ти значну кількість коригувань та вносити поправки
до бухгалтерської та управлінської звітності, пра�
вильно пояснювати значення показника та прийма�
ти на основі нього управлінські рішення. Значна
кількість науковців та практиків від початкового виз�
нання показника перейшли до стриманих рекомен�
дацій щодо його використання, що свідчить про не�
обхідність вдосконалення методик обрахунку. Пере�
ваги та недоліки використання показника "економі�
чна додана вартість" на прикладі  вітчизняних
підприємств стануть предметом дослідження цієї
статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі традиційного підходу до оцінки ефек�
тивності вітчизняних підприємств обраховується на�
ступна система показників:

1) ефективність використання усіх ресурсів
підприємства (рентабельність інвестованого капіта�
лу, рентабельність продукції, рентабельність прода�
жу, рентабельність операційної діяльності);

2) динаміка ефективності використання окремих
видів ресурсів підприємства (ефективність викорис�
тання основних засобів, обігових коштів, трудового
потенціалу підприємства, нематеріальних активів,
інвестицій).

Використання лише окремих показників при роз�
рахунку ефективності може спотворювати об'єктив�
ний стан фінансово�господарської діяльності
підприємства. Компромісним варіантом є викорис�
тання загального показника ефективності, який оц�
інює сукупні фінансові наслідки діяльності підприє�
мства.

Економічна додана вартість є порівняно новим
показником, який використовується для вимірюван�
ня результатів діяльності та оцінювання вартості
групи підприємств. У дослідженнях, проведених і оп�
рилюднених компанією "Stern Stewart", зазначаєть�
ся: "Економічна додана вартість — це єдиний показ�
ник, який використовується для того, щоб відстежи�
ти повністю весь процес створення вартості бізнесу.
Економічна додана вартість — це не стратегія, а
спосіб, за допомогою якого ми вимірюємо результа�
ти. Існує велика кількість факторів вартості, якими
необхідно управляти. Але існує лише один показник,
за допомогою якого можна продемонструвати досяг�
нутий успіх.

Організації потрібен єдиний всеохоплюючий по�
казник, який дозволяє оцінити результати діяльності
підприємства і допомагає менеджерам збалансувати
протиріччя, які виникають у стратегічних цілях. Та�
ким показникам є економічна додана вартість" [6, с.
32—51].

Концепція EVA була розроблена в США в 1980�х
роках компанією "Stern Stewart & Co", проте мето�
дика, яка лежить в її основі, не нова. В основі EVA
лежить концепція економічного прибутку (residual,
economic income), виникнення якої пов'язане з еко�
номістом А. Маршаллом. У 1890�х роках він висунув
припущення, що компанія створює вартість для акц�
іонерів тільки в випадку, якщо вона отримує еконо�
мічний прибуток. При цьому він підкреслював, що

при розрахунку вартості, яку створює компанія в
будь�який період, необхідно враховувати не лише
операційні витрати, а й витрати на залучення капі�
талу.

Показник EVA визначається як різниця між опе�
раційним прибутком після оподаткування (NOPAT)
і вартістю капіталу, який є добутком інвестованого
перманентного капіталу (ІС) та середньозваженої
вартості капіталу (WACC):

(EVA) = (доходність інвестованого капіталу —
вартість капіталу) х (інвестований капітал) = опера�
ційний дохід після виплати податків — (вартість ка�
піталу х інвестований капітал). У цій інтерпретації,
крім балансової вартості інвестицій, в вартості
підприємства враховуються дисконтовані потоки
майбутніх EVA від поточної балансової вартості
інвестицій плюс дисконтовані потоки майбутніх EVA
від сум реінвестованих в майбутні проекти [7, с. 234—
238].

Отже, використання показника EVA дає мож�
ливість оцінити ефективність використання капі�
талу з урахуванням втраченої вигоди (прибутку,
не отриманого внаслідок нехтування альтернати�
вами інвестування капіталу), яка не відображаєть�
ся в системі традиційного бухгалтерського об�
ліку.

Для обчислення EVA Stern Stewart розробила
близько 160 поправок до статей балансу і звіту про
фінансові результати, хоча лише деякі з них вико�
ристовуються в кожному конкретному випадку.

Необхідність таких коригувань зумовлена насам�
перед тим, що до складу активів, згідно з принципом
обачності, в бухгалтерському обліку не включають
ресурси, які, з точки зору стратегічного управління,
є елементами капіталу. Такими ресурсами, зокрема,
є інвестиції в рекламу, навчання персоналу, дослід�
ження та розробки, реструктуризацію бізнесу [2, с.
218—254].

Значному застосуванню цього показника зава�
жає його залежність від змін у вартості капіталу та
необхідність для його визначення додаткових даних,
що не включаються до фінансової звітності. Особ�
ливо це стосується інтелектуального капіталу, який
у сучасних умовах є визначальним чинником ство�
рення та зростання вартості, але не завжди наводять�
ся у фінансовій звітності.

Аналіз свідчить, що показник EVA є порівняно
складним для розрахунку, але він точніше відобра�
жає результат діяльності компанії з точки зору акц�
іонера. На відміну від традиційних бухгалтерських
показників, EVA враховує вартість не тільки пози�
кового, а й акціонерного капіталу. Однак навіть не�
значні коливання у вартості капіталу можуть спри�
чинити вагомі зміни показника EVA.

Економічна додана вартість характеризує зрос�
тання багатства акціонерів, тож якщо останнє є ме�
тою компанії, згаданий показник може бути кри�
терієм винагородження менеджерів. На сьогодні по�
над 300 великих компаній, зокрема такі відомі транс�
національні корпорації, як AT&T, Coca�Cola, Eli
Lilly, Quaker Oats, CPX, Siemens, Whirlpool, успішно
застосовують економічну додану вартість для оціню�
вання результатів діяльності менеджерів та їх вина�
городження [4, с. 132].

Така практика більш справедлива та гнучка по�
рівняно з поширеним сьогодні винагородженням че�
рез опціони на акції. Зростання індексів фондового
ринку можуть бути передумовою для виплати вина�
городи менеджерам, проте зростання економічної
доданої вартості підприємства з їх зусиль не відбу�
вається. В той час як максимізація економічної до�
даної вартості зумовлює максимізацію багатства ак�
ціонерів, що є позитивним як для акціонерів, так і
для менеджерів. Тому економічна додана вартість є
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підгрунтям для впровадження вартісно орієнтовано�
го управління.

Існує три варіанти взаємозв'язку показника еко�
номічна додана вартість та поведінки власників [1, с.
3—5]:

EVA = 0, за умови, що WACC = ROI і ринкова
вартість підприємства дорівнює балансовій вартості
чистих активів. Значної вигоди власник при вкла�
денні коштів не отримає, його виграш дорівнює нулю.
Ефективність вкладення коштів в підприємство при�
рівнюється до вкладень в банківські депозити;

EVA>0 свідчить про зростання ринкової вартості
підприємства над балансовою вартістю чистих ак�
тивів, що стимулює подальші наміри внесення влас�
ником коштів у підприємство;

EVA<0 означає зменшення ринкової вартості
підприємства. Власники втрачають вкладений в
підприємство капітал за рахунок втрати альтерна�
тивної дохідності.

Напрямами підвищення показника ЕVA є на�
ступні:

1) збільшення прибутку при використанні базо�
вого обсягу капіталу;

2) зменшення обсягу використаного капіталу при
збереженні прибутку на базовому рівні;

3) зменшення витрат на залучення капіталу.
Перевагою показника "економічна додана

вартість" є:
— ЕVA відображає альтернативний підхід до кон�

цепції прибутковості, що означає перехід від розра�
хунку показника рентабельності інвестованого кап�
італу у відсотках до вартісного показника — EVA,
який відображається в грошових одиницях.

— EVA може використовуватися як інструмент
мотивації менеджерів підприємства;

— EVA підвищує прибутковість підприємства за
рахунок більш ефективного використання капіталу
та зменшення витрат на його залучення.

Оцінка ефективності компаній на основі еконо�
мічної доданої вартості поряд з перевагами має і
ряд недоліків. Після впровадження даної методики
на підприємстві виникло ряд труднощів, які пов'я�
зані зі значними розрахунками, необхідності кори�
гувань, які знижують якість показника. Залежність
винагороди менеджерів від зростання показника
EVA призвело до значних маніпуляцій в оцінці
ефективності їх роботи та падіння ринкової вар�
тості бізнесу.

Авторитетні дослідження, проведені компаніями
McKinsey&Co, KPMG, BCG, Merrill Lynch, Stern
Stewart&Co, демонструють відсутність тісного зв'яз�
ку між зростанням показника EVA та вартості бізне�
су. Так, при збільшенні показника EVA ціна акцій
зростає меншими темпами або зовсім знижується.
Дослідження Річарда Бернстайна проведені на при�
кладі 50 компаній, які мали найвищий абсолютний
рівень EVA в період з 1987 року по 1997 рік, отрима�
ли річний дохід для акціонерів в розмірі 12,9% в той
час як дохідність індексу S&P за той самий період
становив 13,1% на рік [5, с. 345]. Це означає, що акц�
іонери втратили 1,5% від середнього рівня дохід�
ності. Отримані результати дозволяють зробити вис�
новок, що простого методу оцінки ефективності
підприємства немає, і підприємство має паралельно
досліджувати додаткові системи показників:

— модель дисконтованого грошового потоку
підприємства (NPV);

— модель економічного прибутку (economic
profit — ЕР);

— модель скоригованої приведеної вартості;
— модель дисконтованого грошового потоку на

акції;
— модель економічної вартості добавленої вар�

тості капіталу.

ВИСНОВКИ
Підвищення ефективності діяльності підприєм�

ства є необхідним та важливим. Власники підприє�
мства та його менеджери мають здійснювати пост�
ійний моніторинг ефективності діяльності. Менед�
жери отримають винагороду саме за ефективне еко�
номічне управління, а власники прагнуть до макси�
мальної віддачі від вкладеного капіталу та досяг�
нення успішного функціонування бізнесу. Здійсни�
ти моніторинг ефективності можна за допомогою
ряду показників, переваги та недоліки яких визна�
чені. На основі оцінки здійснюється пошук резервів
зростання ефективності, з'ясовується доцільність
перспектив розвитку існуючого бізнесу або не�
обхідність переорієнтації підприємницьких зусиль.
Більш складні та удосконалені методики оцінки
ефективності бізнесу мають стати центром подаль�
ших досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результати аналізу теоретичних праць і фахових

публікацій свідчать про недостатню розробку прин�
ципово важливих питань, пов'язаних з визначенням
місця трейд�маркетингу в системі маркетингового
планування. В більшості випадків план маркетингу
розглядається як документ, що описує стратегію роз�
витку підприємства, ймовірність виконання якого до�
сить низька в сучасних реаліях, або як комплекс опе�
ративних заходів у відповідь на вимоги торгівельних
мереж. Таким чином, дослідження автора спрямовані
на аналіз моделей трейд�маркетингу як складової
маркетингового планування та завдань, які вирішу�
ються з його застосуванням в господарській діяль�
ності підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питань у галузі маркетингових техно�

логій та інструментів маркетингового планування відоб�
ражені у працях П. Друкера, Дж. Бермана, Р. Каплана,

УДК 339.138
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TRADEBMARKETING AS CONSTITUENT OF THE MARKETING PLANNING

У статті розглянуто категорійний апарат поняття "трейдBмаркетинг". Досліджено модель трейдBмарB

кетингового планування, яка дозволяє спланувати і оцінити показники майбутніх періодів діяльності

підприємства у відповідності із заходами маркетингового комплексу та трейдBмаркетингу. ПроаналізоB

вано трейдBмаркетинг як незалежний напрям сукупних заходів/інструментів, які впливають на базові

елементи господарської діяльності підприємства виробництво — споживач — канали розподілу. ДослідB

жено завдання, що можуть вирішуватися на підприємстві в результаті ефективно спланованих заходів

трейдBмаркетингу. Проаналізовано переваги і недоліки використання трейдBмаркетингу на підприємстві.

The category apparatus of concept "tradeBmarketing" is considered in the article. The model of the tradeB

marketing planning is investigational. It allows to plan and estimate the indexes of future periods the activity of

enterprise in accordance with the measures of marketing complex and tradeBmarketing. TradeBmarketing is

analysed as independent direction of the combined measures/ instruments, that influence on the base elements

of economic activity the enterprise a production — consumer — channels of distribution. Tasks that can decide

on an enterprise as a result effectively plan measures of tradeBmarketing are investigational. Advantages and

lacks of the use of tradeBmarketing are analysed on enterprise.

Ключові слова: маркетингове планування, трейд�маркетинг, канали розподілу, шоппер�маркетинг.
Key words: marketing planning, trade�marketing, channels of distribution, shopper�marketing.

Д.В. Эванса, Р. Фатхутдінова, С. Гаркавенко,  О. Голуб�
кової, А. Войчак, Л. Балабанової, Н. Куденко, А. Ма�
заракі, В. Ортинської, А. Павленка, А. Старостіної та
ін. Проте, теоретичні і практичні аспекти трейд�марке�
тингу як складової маркетингового планування в сучас�
них умовах розвитку економік, залишаються предметом
досліджень економістів�науковців.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження категорійного апарату

поняття "трейд�маркетинг", аналіз моделей, які визна�
чають його місце в процесі маркетингового плануван�
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У практичній діяльності термін "планування маркетин�
гу" часто використовується для описування методів зас�
тосування ресурсів маркетингу з метою досягнення мар�
кетингових цілей. Найчастіше його застосовують для сег�
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ментації ринку, визначення його стану та прогнозування
кон'юнктури, планування ймовірної ринкової частки кож�
ного сегмента та ін.

План маркетингу розробляється для впорядкову�
вання системи дій на запланований, в основному корот�
костроковий період, який може бути від одного місяця
до року. Контроль за реалізацією плану маркетингу за�
безпечує виявлення змін, у зв'язку з чим плани можуть
корегуватися.

Готових до застосування або універсальних планів
маркетингу для різних галузей не існує, тим самим
кожне підприємство розробляє власний план, який в
процесі роботи модернізується. Основними аспектами
при цьому є цілі і наявність ресурсів для їх досягнен�
ня. Слід звертати увагу на сам процес маркетингового
планування, в який входить безперервний збір (онов�
лення) інформації про споживачів, постачальників,
конкурентів і т. ін.

У різних організаціях планування маркетингу здійс�
нюється по�різному з точки зору змісту плану, трива�
лості горизонту планування, послідовності розробки
плану, формалізації і організації планування.

План маркетингу має формальну структуру, але
може використовуватися і як неформальний, досить
гнучкий інструмент:

— для підготовки аргументів при впровадженні но�
вого товару;

— при зміні підходів до маркетингу товарів компанії;
— при розробці повних маркетингових планів від�

ділу, підрозділи або фірми для включення в корпора�
тивний або бізнес�план

В принципі, може бути підготовлений і маркетинго�
вий план для одного товару в окремій торговій зоні, але
більше поширення отримали широкомасштабні плани.

Залежно від специфіки діяльності господарюючого
суб'єкту, в значній мірі відрізняється і маркетингове пла�
нування як процес, і маркетинговий план як документ.
Однак, на думку автора, яку б мету не передбачав марке�
тинговий план підприємства, кінцевим результатом його
реалізації буде підвищення ефективності діяльності
підприємства та фінансових показників його господарсь�
кої діяльності, збільшення обсягів реалізації та ринко�
вої частки. Інструментом для досягнення цілей підприє�
мства виступають складові його маркетингового комп�
лексу. Аналізуючи теоретичні доробки та практичний
досвід спеціалістів маркетологів, можна зробити висно�
вок, що значну увагу в плануванні маркетингу на підприє�
мствах приділяють трейд�маркетингу.

Трейд�маркетинг (торговий маркетинг, клієнтський
маркетинг, trade marketing, customer marketing) — один
з напрямів маркетингу, який дозволяє збільшувати про�
дажі за рахунок дії на товаропровідний ланцюг. У това�

ропровідний ланцюг входять усі ланки в ланцюжку "ви�
робник — кінцевий споживач (дистриб'ютор, торгова
точка, спеціалісти з продажів та ін.)" [1].

Модель трейд�маркетингового планування, на дум�
ку автора, дозволяє спланувати і оцінити показники
майбутніх періодів діяльності підприємства у відпові�
дності із заходами маркетингового комплексу та
трейд�маркетингу, розроблених відповідно до шоп�
перів та каналів розподілу. Тобто трейд�маркетингова
стратегія передбачає: 1) аналіз фактичного стану
підприємства на ринку з подальшою розробкою так�
тичного плану та ймовірною оцінкою його реалізації;
2) оцінювання оперативної дієздатності учасників шоп�
пер�маркетингу та ланцюгів каналів розподілу з виз�
наченням їх пріоритетів; 3) розробку маркетингового
комплексу і заходів трейд�маркетингу з розрахунком
планових показників.

Як зображено на рис. 1, ключовими блоками моделі
є шоппер�маркетинг та канали розподілу, пріори�
тетність яких оцінюється з метою подальшого поглиб�
леного планування.

Шоппер�маркетинг здійснюється безпосередньо в
місцях продажу і його метою є перетворення відвідува�
ча магазину на покупця продукту. Метою шоппер�мар�
кетингу є спонукання покупця прийняти рішення про
купівлю в місцях продажу. З точки зору підприємств
роздрібної торгівлі, шоппер�маркетинг означає те, що
постачальники товарів інвестують фінанси в маркетин�
гові заходи безпосередньо в магазині, а не, наприклад,
медіа. Крім того, значним чинником в появі шоппер�мар�
кетинга визначають розуміння клієнтів і купівельної по�
ведінки, що забезпечується інформаційними системами
торгівлі (висновки про кількість покупок, частоту
відвідування, вартість чеку та ін.). Інвестиції постачаль�
ників продукції в шоппер�маркетинг зростають у серед�
ньому на 20% щорічно [3].

Частина фахівців дотримуються "класичного визна�
чення трейд�маркетингу" і вважає, що сфера торгового
маркетингу обмежується "товаропровідним ланцюж�
ком" "постачальник"�"концева точка продажів", а сфе�
ра обов'язків трейд�маркетолога обмежується роботою
з показниками "активна клієнтська база", "ширина про�
дуктової лінійки в торгових точках" і "товарний запас у
торгових точках".

Інша частина маркетологів, які займаються BTL,
вважають, що сфера трейд�маркетинга не обмежується
стимулюванням товаропровідного шляху, а полягає ще
і в стимулюванні кінцевого споживача різними промо�
заходами.

Причина розбіжностей полягає в побудові органі�
заційних структур на підприємствах та розподілом фун�
кціональних обов'язків.

План маркетингу підприємства 

                Аналіз положення на 
                                ринку 

            Результати              Тактичний 
                  план 

Шоппер 
маркетинг 

Канали 
розподілу 

Оцінювання 
Пріоритети Оперативна 

дієздатність 
4Р + 
Трейд-

маркетинг 

Планові 
показники 

Рис. 1. Модель трейдLмаркетингового планування

Джерело: удосконалено автором [2].
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Головна мета трейд�маркетинга — це не просто
збільшення прибутку і зростання продажів, а форму�
вання лояльного відношення споживачів до підприєм�
ства, торгової марки і товару. Основні завдання, які
ставляться перед трейд�маркетингом: управління збу�
том (вивчення психології потенційного покупця; при�
вертання уваги і закріплення інформації про товар у
свідомості споживача); підтримка конкурентоспромож�
ності підприємства (забезпечення лояльності і задово�
лення у покупця; формування образу компанії і продук�
ту; планування і реалізація рекламно�комунікаційної
стратегії (вдосконалення маркетингових комунікацій і
реклами в місцях продажів) вдосконалення технологіч�
них процесів (вивчення купівельних потоків і оптиміза�
ція торгового простору) управління поведінкою і реак�
цією потенційного покупця (зменшення часу ухвалення
рішення покупцем і збільшення суми купівлі) та ін.

Трейд�маркетинг орієнтований не стільки на спожи�
вача, скільки на покупця. Споживач в теорії маркетин�
гу розглядається в процесі прийняття рішення про по�
купку від моменту виникнення або стимулювання по�
треби до безпосереднього здійснення покупки. Трейд�
маркетинг відрізняється від традиційного "споживчого
маркетингу" передусім своїм об'єктом. Якщо класичний
"споживчий маркетинг" спрямований безпосередньо на
кінцевого споживача, то трейд�маркетинг — на вивчен�
ня і задоволення потреб торгової ланки. Трейд�марке�
тинг потрібний підприємству, щоб управляти своєю ча�
сткою ринку через торгових посередників.

Іншими словами, трейд�маркетинг — це діяльність
усіх учасників торгівлі, спрямована на організацію про�
сування товару від виробника до кінцевих споживачів
найбільш вигідним для усіх учасників руху товару чи�
ном [4, с. 7].

Трейд�маркетинг — це діяльність, спрямована на вив�
чення і задоволення потреб торгової ланки. В деяких ви�
падках трейд�маркетинг як комплекс маркетингових за�
ходів, покликаних вирішувати завдання присутності про�
дукції в торгових точках на самих кращих місцях і за ре�
комендованою ціною, включають в сферу маркетингу. У
інших ситуаціях, розглядаючи його як інструмент, сти�
мулюючий збут, відносять до області продажів.

Спектр товарів, у пропозиції яких можуть брати
участь посередники, дуже широкий. Іншим питанням в
даному аспекті виступає жорстка конкурентна бороть�
ба, т.я. посередників цікавлять не стільки споживчі,
скільки характеристики: стан попиту, рівень цін, рента�
бельність, швидкість обертання, транспортна упаковка,

термін зберігання і придатності товару і т. ін. Відповідні
відмінності можна простежити і відносно маркетинго�
вих комунікацій.

На рис. 2 схематично зображено зону присутності
(РОР) підприємства через призму взаємодії виробницт�
во — споживач — канали розподілу [5].

Просування товару — одна з основних функцій мар�
кетингу на багатьох вітчизняних підприємствах. Помил�
ки, які найчастіше зустрічаються при організації трейд�
маркетингу — це відсутність розмежування між комер�
ційною політикою і просуванням продукту в товаропро�
відному ланцюзі, а також спроба копіювати активність
конкурентів, просуваючи товар не тій цільовій аудиторії,
не за оптимальною ціною [6, с. 11].

Маркетингове планування на підприємстві повинне
базуватися, в першу чергу, на грунтовному аналізі силь�
них і слабких сторін, фактичного стану підприємства/
бренду (рис. 1). Відповідно трейд�маркетинг повинен
базуватися у відповідності позиціонуванню бренду, саме
тому він має бути складовою частиною маркетингового
планування — частиною маркетингового плану/бюдже�
ту. Необхідно відмітити, що при плануванні трейд�мар�
кетингових заходів розрізняють  заходи, спрямовані на
стимулювання товаропровідного ланцюга, і на заходи,
спрямовані на стимулювання кінцевого споживача. До
заходів по стимулюванню товаропровідного ланцюга
відносяться: проведення тренінгів по продукту для тор�
гових представників, роздача безкоштовних зразків
продукції як для торгових представників, так і для осіб,
що приймають рішення про закупівлю в торгових точ�
ках, "таємничий покупець", забезпечення торгових
представників рекламними матеріалами, стимулювання
торгових представників дистриб'ютора за розміщення
рекламних матеріалів, проведення змагань серед торго�
вих представників дистриб'ютора, проведення змагань
серед дистриб'юторів, стимулювання дистриб'юторів за
відкриття нових торгових точок та ін.

Усі вищеперелічені заходи сприяють максимально
швидкому і ефективному заповненню ланцюжків дос�
тавки товару до точок продажів і максимально ефектив�
ної дистрибуції і викладенню товару. Однак заходи не
можуть гарантувати продаж ("уходимость товара" — off
take) з полиць магазинів. Тобто якщо споживач не оби�
рає товар на полиці, а купує товар конкурента, то на
складах дистриб'ютора скупчується надмірна його
кількість. Наступним етапом дистриб'ютора буде не�
обхідність повернення, а якщо це не передбачено дого�
вором, зниження ціни і пропозиція в інші регіони.

Рис. 2. Модель трейдLмаркетингу
Джерело: [5].
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До найбільш поширених трейд�маркетингових за�
ходів, спрямованих на кінцевого споживача, відносять�
ся: роздача безкоштовних зразків, дегустації в місцях
продажів, роздача рекламно�інформаційних буклетів і
листівок, видача подарунка за купівлю та ін. [7, с. 9].

Впровадження трейд�маркетингу на підприємстві
передбачає вирішення глобального питання, хто здійс�
нюватиме заплановані заходи — агентство або струк�
турний підрозділ. У цьому аспекті слід зазначити про
низьку ефективність роботи багатьох BTL� агентств, які
часто на практиці розробляють фіктивні звіти про
відвідування торгових точок. У зв'язку з цим, підприєм�
ства�замовники можуть контролювати відвідуваність за
допомогою GPS�модулів. Це дозволяє спостерігати за
роботою в режимі реального часу незалежно від регіо�
ну, а також отримувати фото полиці — викладення про�
дукції в режимі "до і після".

Проте ефект від реалізації трейд�маркетингових за�
ходів, на відміну від кампаній, стимулюючих кінцевого
споживача, піддається виміру — по зростанню числа за�
мовлень, рівню продажів, дистрибуції і ін. В роздрібній
торгівлі для контролю над виконанням умов акції про�
водяться перевірки польового персоналу або викорис�
товується метод "таємний покупець". В той же час,
стверджують фахівці, ефект заходу іноді практично не
залежить від витрат на нього [8, с. 22].

Традиційно планування трейд�маркетингового бюд�
жету, починається після затвердження плану продажів.
Спочатку обирається портфель з продуктів, який про�
суватиметься через трейд�маркетингові акції і BTL,
після чого вирішується, який відсоток від грошової ви�
ручки планованих продажів (чи відсотку від чистого
прибутку) планується як трейд�маркетинговый бюджет.

ВИСНОВКИ
Грамотно організоване стимулювання торгових по�

середників дозволяє підвищити рівень продажів і дист�
рибуції, сприяє збільшенню запасів товару і зростанню
активності торгівлі, формує і підвищує лояльність
торгівлі до підприємства і його продукту. Необхідність
детального дослідження трейд�маркетингу як складо�
вої маркетингового планування обгрунтовується, на
думку автора, можливістю вирішення ідентичних зав�
дань при їх реалізації: аналіз ситуації на ринку; підви�
щення рівня дистрибуції торгової марки в усіх каналах
збуту; створення ефекту домінування торгової марки
над конкурентами; закріплення у споживача іміджу тор�
гової марки як марки лідера; організація маркетинго�
вих заходів (мерчандайзинг, програм стимулювання,
акції в місцях продажів); контроль за їх виконанням і
оцінка ефективності проведених заходів.

Таким чином, застосування трейд�маркетингу при
плануванні маркетингу на підприємстві забезпечує
ефективний розподіл ресурсів і контроль за їх викори�
станням, що особливо актуально для підприємств віт�
чизняного ринку, які використовують комплекс заходів
просування лише на вимогу торгівельних мереж.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якість життєдіяльності соціуму, поряд з ефективні�

стю її сфер, видів та форм, є базовими проблемами соц�
іально�економічних досліджень, узагальнюючи характе�
ристики інституціональної структури, ресурсозабезпе�
чення і механізмів суспільного розвитку, його рівня, ре�
зультативності й сталості. Потреба у визначенні змісту
та оцінці якості життя населення актуалізується в індус�
тріальних, неоіндустріальних та постіндустріальних еко�
номіках з кардинальним підвищенням ролі в усталенні
економічного зростання факторів кваліфікації та реалі�
зації творчого потенціалу населення, а відтак — із капі�
талізацією елементів соціогуманітарного потенціалу, що
зумовлюють культурний прогрес та суспільну злагоду як
запоруку стабільності макросоціальної системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Зважаючи на значущість у проблематиці економічно�

го зростання й усталення суспільного розвитку, якість
життя широко досліджується вітчизняними і зарубіжни�
ми фахівцями як:

а) окрема категорія, що потребує:
— моніторингу, комплексних і компонентних оцінок

(наприклад, на основі аналізу найважливіших індикаторів
або систем показників, згрупованих у індикативні модулі),
представляючи собою інтегровану характеристику жит�
тя індивідів та суспільства в цілому, що розкриває кри�
терії життєдіяльності, умови життєзабезпечення та жит�
тєздатності, в тому числі інституціональні, в контексті
наявної системи цінностей, цілей і стандартів [1—4];

— стандартизації і вдосконалення низки складових
та факторів�генераторів з метою пом'якшення соціальної
нерівності, регулювання стартових можливостей та пол�
іпшення добробуту населення різних вікових категорій,
оптимізації соціально�демографічних передумов модер�
нізації національної економіки [5—9];

б) компонент чи фактор оцінювання та підвищення
продуктивності праці індивідів й трудових колективів,
конкурентоспроможності, економічної безпеки та інвес�
тиційної привабливості суб'єктів господарювання різних
рівнів, регіонів і країн, що передбачає дослідження низки
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чинників, серед яких — рівень життя населення, стан здо�
ров'я, освіти та довкілля, розгалуженість інфраструкту�
ри, ефективність управління державними фінансами,
рівень регуляторного впливу держави на життєдіяльність,
політика на ринку праці, цінності управління й бізнесу,
соціально�політичні чинники, в тому числі сформованість
соціальних структур тощо [2; 10—12].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розмаїття трактовок категорії якості життя потребує

подальшого обгрунтування її змісту, параметрів дослід�
ження і факторів�генераторів, у тому числі за їх доміну�
ванням згідно з прийнятими основними градаціями рівня
життя. Актуальним питанням залишається також вдос�
коналення методології комплексної оцінки якості жит�
тя, зокрема в частині рівня розвитку і результативності
функціонування соціальної підсистеми суспільного
відтворення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження якості життя (як однієї з найважливі�

ших характеристик людиноцентричності соціуму, спря�
мованості та спадковості пріоритетів суспільного розвит�
ку загалом) — це оцінка сукупності соціально�економіч�
них та суспільно�політичних процесів, матеріалізованих
і нематеріальних результатів задоволення спектра потреб
суб'єктів соціальних процесів — окремих індивідів, тери�
торіальних спільнот, статево�вікових категорій і соціаль�
них груп (а саме потреб фізіологічних, безпекових, пізна�
вальних, естетичних, у реалізації здібностей, колектив�
но�соціальних приналежності й визнанні тощо), що, пев�
ним чином відповідаючи або дисонуючи з їх психофізіо�
логічною, інтелектуальною і духовно�етичною природою
та особливостями, визначають на певному конкретно�
історичному етапі рівень і тривалість життя, параметри
відтворення, розвитку та реалізації людського, творчого
і професійного потенціалу, характеристики комфорту (в
тому числі антропогенної, екологічної безпеки) та зба�
лансованості основних компонентів середовища життєд�
іяльності (побутового, робочого, етнорелігійного, гро�
мадського), обсяги і структуру витрат, споживання, ро�
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бочого і вільного часу, доступність благ (товарів і послуг)
масового та індивідуалізованого попиту, рівень суспіль�
ної культури і моралі, свободу самореалізації та волеви�
явлення (в тому числі суб'єктивні уявлення щодо ступеня
і місця реалізації життєвих стратегій — кар'єрних, шлюб�
но�сімейних, суспільної активності тощо).

Підходи до класифікації кількісних і якісних, об'єк�
тивних та суб'єктивних параметрів соціальних процесів,
що визначають обсяги і структуру доходів та споживан�
ня, рівень і характеристики соціального захисту (як по�
хідну певних засад і механізмів перерозподілу валового
продукту), побутовий і психологічний комфорт, без�
печність середовища життєдіяльності, мотивації та рей�
тинг пріоритетів і форм активності в різних її сферах зу�
мовлюються змістом потреб, які задовольняють індивіди,
соціальні групи, цільові категорії, територіальні грома�
ди, а також їх ціннісними орієнтаціями і настановами
(пізнавальними, економічними, політико�правовими, соц�
іальними, морально�етичними, релігійними, естетичними),
що слугують критеріями оцінки та коригування стратегії
і напрямів суспільного розвитку.

Найбільш узагальнено сукупність потреб суб'єктів
соціуму доцільно поділяти на особисті (відображають не�
обхідність у певному наборі та кількості матеріальних і
нематеріальних благ, суспільно�економічних і природних
умов, що забезпечують всебічний розвиток та ефективну
життєдіяльність індивідів, функціональних і територіаль�
них спільнот) та загальносуспільні (зумовлені необхідні�
стю забезпечення базових умов функціонування і розвит�
ку держави, її адміністративно�територіальних утворень
та соціуму загалом, пов'язаних з організацією виробниц�
тва, оборони та підтримання правопорядку, різноманіт�
них комунікацій, охорони довкілля, управління зазначе�
ними й іншими сферами життєдіяльності). Серед особис�
тих потреб (фізіологічних — потреб людини як біологіч�
ної істоти, а отже, щоденних та періодичних першого
порядку; інтелектуальних та духовних — в освіті, здобутті
та забезпеченні конкурентоспроможності професії і ква�
ліфікації, творчій діяльності, духовно�релігійному само�
вираженні, естетизації та ергономізації довкілля; соціаль�
них — в організації формальних і неформальних комуні�
кацій та взаємодій індивідів, функціональних і територі�
альних спільнот у соціумі на засадах реалізації їх гаран�
тованих прав і встановлених обов'язків, спілкування та за�
безпечення доступу до інформації, різноманітної гро�
мадської і суспільно�політичної діяльності тощо) розріз�
няють потреби суспільно необхідні (визнані об'єктивни�
ми і раціональними задля відтворення людського потен�
ціалу та соціального капіталу в умовах досягнутого на
конкретно�історичному етапі рівня розвитку суспільно�
го виробництва) та приватні (індивідуалізовані з огляду
на якнайширше забезпечення всебічного розвитку і само�
реалізації особистості).

Звідси індивідуальні та групові оцінки якості життя є
сукупністю кількісних і вербальних вимірів співвідношен�
ня (або відповідності) між ієрархіями індивідуальних і гру�
пових цінностей та, з одного боку, параметрами реалізації
відповідних ціннісних орієнтацій, тоді як з іншого — сус�
пільними цінностями і ціннісними орієнтаціями, втілени�
ми в системі соціальних (економічних, політичних, пра�
вових, моральних, естетичних, релігійних) норм функці�
онування зазначених суб'єктів як вимог, обов'язкових для
виконання задля упорядкування життя соціуму, його
ефективного функціонування, налагодження механізмів
сталої необхідної взаємодії його членів. Зазначені соц�
іальні норми, продуковані державою як суспільним інсти�
тутом та органами влади, зокрема, представлені консти�
туціями, законами, державними галузевими і санітарни�
ми нормами й нормативами, інструкціями тощо.

Отже, полікомпонентна категорія якості життя по�
єднує широкий спектр кількісних і якісних параметрів, що,
як результуючі характеристики, формуються у взаємодії
та взаємовпливі з низкою факторів�генераторів.

Найважливішими кількісними параметрами якості
життя, зокрема, є:

а) окремі компоненти та агрегована оцінка рівня жит�
тя. Серед складових рівня життя насамперед розрізняють:
обсяг і структуру доходів та витрат населення; чинні стан�
дарти і характеристики його соціального забезпечення та

захисту (в розрізі соціальних груп та цільових вразливих
категорій), в тому числі в контексті споживання матері�
альних і нематеріальних благ загальносуспільного та сус�
пільно необхідного призначення; обсяг і структуру задо�
волення приватних та індивідуалізованих потреб населен�
ня; обсяг і структуру вільного часу. При цьому:

— грошова оцінка матеріальних і нематеріальних благ,
що фактично споживаються пересічним домогосподар�
ством цільової категорії впродовж певного періоду часу і
відповідає певному рівню задоволення потреб, складає
вартість життя;

— розрізняють мінімальний і раціональний споживчі
бюджети (як відображення норм і нормативів споживан�
ня населенням матеріальних і нематеріальних благ (то�
варів, послуг), диференційованих за соціальними та ста�
тево�віковими групами населення, природнокліматични�
ми зонами, умовами і важкістю праці, місцем проживан�
ня тощо);

— система мінімальних соціальних гарантій як зобо�
в'язань держави щодо забезпечення раціональних умов
відтворення її людського потенціалу і соціального капі�
талу охоплює: мінімальні розміри оплати праці і трудо�
вої пенсії; право на отримання допомоги і виплат по соц�
іальному страхуванню (у тому числі по безробіттю, хво�
робі, інвалідності, вагітності та пологах, догляду за ма�
лолітньою дитиною, малозабезпеченості тощо); мінімаль�
ний набір загальнодоступних та безоплатних послуг у
сферах освіти, охорони здоров'я, культури;

— важливою характеристикою умов задоволення осо�
бистих першочергових (фізіологічних), інтелектуальних,
духовних і соціальних потреб є бюджет часу населення
(робочого, неробочого і вільного);

б) споживчий попит населення — загальний і платос�
проможний (як форма прояву особистих потреб, що фор�
мується під впливом суспільних і групових уявлень щодо
мінімальних та раціональних норм і нормативів спожи�
вання та забезпечення життєдіяльності, а також сукуп�
ності індивідуалізованих ціннісних орієнтацій);

в) умови життєдіяльності, узагальнено представлені
компонентними та інтегрованими оцінками умов праці
(санітарно�гігієнічних, психофізіологічних, естетичних,
соціально�психологічних), побуту (у вимірах: житлової
облаштованості; територіальної, часової та економічної
доступності для населення інфраструктури матеріально�
побутового і соціально�культурного призначення, що за�
довольняє суспільно необхідні й приватні потреби; підтри�
мання стандартів природної і техногенної безпеки сере�
довища життєдіяльності), дозвілля (наявності та доступ�
ності умов всебічного розвитку особистості, якнайповні�
шого задоволення її інтелектуальних, духовних, рекреа�
ційних, громадянських потреб);

г) динаміка низки параметрів відтворення населення,
що відображають: рівень його освіти та продуктивної зай�
нятості (як одного з важливих факторів професійної са�
мореалізації та стимулів підвищення кваліфікації); стан
здоров'я, ефективність суспільних інститутів у сфері упо�
вільнення та запобігання депопуляції (зокрема, шляхом
зниження материнської і дитячої смертності, поліпшен�
ня стану здоров'я населення передпрацездатного і пра�
цездатного віку, показників санітарно�епідеміологічної
ситуації та відверненої смертності, продовження трива�
лості життя, в тому числі здорового, виживання хроніч�
них і невиліковних важкохворих тощо), а також тіньовій
трудовій міграції (на засадах: реалізації активних програм
забезпечення продуктивної зайнятості через розвиток
системи неперервної освіти та підвищення кваліфікації,
стимулювання підприємницької активності населення,
його самозайнятості, участі в громадських роботах; ди�
версифікації регіональних господарських комплексів і
ринків праці, їх детінізації; підвищення інфраструктур�
ної облаштованості систем розселення).

До якісних характеристик категорії якості життя
прийнято відносити:

а) об'єктивні:
— конституційні та інші нормативно�правові гарантії

дотримання прав людини і громадянина, соціального за�
безпечення і захисту населення;

— порівняння структур загального, раціонального,
платоспроможного і незадоволеного попиту населення;
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б) суб'єктивні:
— соціологічні дослідження ієрархії та ступеня реал�

ізації спектра потреб індивідів, соціальних груп, цільових
вразливих категорій і територіальних громад;

— оцінки територіальними громадами, соціальними
групами, суспільством у цілому стану і процесів: реалі�
зації та співвідношення державних гарантій соціального
забезпечення і захисту та відповідних раціональних по�
треб; безпеки антропогенного середовища життєдіяль�
ності; рівня тривожності та суспільної злагоди як харак�
теристик усталення певних суспільних процесів та
підтримки широким верствами обраних стратегій соціаль�
ної еволюції, трансформації, модернізації і т. п.;

— регіональні, національні та міжнародні рейтинги
якості середовища життєдіяльності, людського розвитку,
освіти (у вимірах оцінки якості відповідних послуг за ха�
рактеристиками загальної та грамотності — природни�
чої, гуманітарної, професійної, а також конкурентосп�
роможності закладів освіти), охорони здоров'я (зокрема,
в контексті доступності та якості: реалізації індивідуаль�
них методик лікування та ранньої профілактики захво�
рюваності; паліативної допомоги) та інших подібних га�
лузевих характеристик;

— рівень свободи слова і віросповідання, корумпова�
ності суспільних інститутів (перш за все, владних, судо�
вих), поширення неформальних (кримінальних, релігій�
них) інститутів права і врегулювання суспільних проблем;

— дослідження співвідношення суб'єктивних очіку�
вань та оцінок ступеня реалізації життєвих стратегій (ка�
р'єрних, шлюбно�сімейних, суспільної активності тощо).

Перелік факторів�генераторів якості життя охоплює
передусім:

а) структуру (в тому числі спеціалізації), фінансово�
економічні показники функціонування та рівень конку�
рентоспроможності національної економіки і її регіональ�
них підсистем на зовнішніх ринках;

б) обсяги і структуру доходів населення, в тому числі
в розрізі форм його зайнятості (найманої, перебування
на держслужбі, підприємницької, самозайнятості тощо),
а також соціальних груп і цільових категорій;

в) суспільні засади організації життєдіяльності та спо�
живання індивідів, функціональних і територіальних
спільнот в аспектах:

— соціальних гарантій і стандартів соціального забез�
печення та захисту (законодавчих, нормативних, методич�
но�інструктивних), а також їх узгодженості з сукупністю
суспільних ресурсів, призначених для задоволення відпо�
відних потреб (зокрема із: структурою і рівнем наповню�
ваності соціальних статей видатків загальнодержавного,
регіональних і місцевих бюджетів; обсягами, сталістю
джерел фінансування та показниками дефіциту фондів
пенсійного, спектра видів загальнообов'язкового страху�
вання);

— організаційно�економічного механізму реалізації
загальносуспільних, суспільно необхідних і приватних по�
треб населення, в тому числі урізноманітнення форм їх
реалізації, ресурсного забезпечення профільної економ�
ічної діяльності з обслуговування повсякденного, періо�
дичного, епізодичного попиту за її суспільною значущі�
стю й нагальністю;

— регулювання та коригування кількісно�якісних ха�
рактеристик товарів і послуг матеріально�побутового й
соціально�культурного призначення, доступних для за�
доволення суспільно необхідних і приватних потреб, а та�
кож дотримання безпеки життєдіяльності та споживан�
ня, пов'язаної зі створенням відповідних суспільно�пол�
ітичних, загальноекономічних, довкіллєвих, конкретно�
галузевих — техногенних, обслуговуючих — умов (серед
чинників: галузеві стандарти, МТБ, кадровий потенціал,
управлінські та громадські механізми контролю якості в
усіх сферах життєдіяльності);

— рівня реалізації особливих раціональних потреб ок�
ремих статево�вікових і соціальних категорій населення;

— механізмів регулювання та коригування параметрів
зайнятості, умов та ефективності праці, в тому числі зва�
жаючи на критерії поліпшення професійно�кваліфікацій�
них характеристик та конкурентоспроможності економ�
ічно активного населення, а також зниження обсягів
тіньових міждержавних трудових міграцій;

— спрямованості на вдосконалення структури неро�
бочого і вільного часу, зокрема в напрямах оптимізації
побутового навантаження, транспортної доступності
місць поживання і трудової діяльності, ведення інших
форм суспільної активності;

— наявності можливостей, характеристик та націо�
нальної специфіки реалізації громадянської активності;

г) рівень освіти та стан здоров'я (фізичного, психіч�
ного, морального) населення, його етнонаціональну і ре�
лігійно�конфесійну структуру в регіонах і системах роз�
селення;

д) стан і безпечність природного та антропогенного
середовища життєдіяльності;

е) суб'єктивні оцінки рівня і якості задоволення інди�
відуальних та групових матеріально�побутових і соціаль�
но�культурних потреб, а також раціональності спектра
загальносуспільних, суспільно необхідних і приватних по�
треб у контексті індивідуального добробуту та підтриман�
ня суспільної злагоди;

є) розвиток особистісних і групових ієрархій потреб
та мотивацій у різних сферах життєдіяльності на основі
досягнутих рівня і структури споживання матеріальних і
нематеріальних благ.

Зазвичай виділяють чотири рівня життя населення:
достаток (використання благ, що забезпечують всебічний
розвиток людини); нормальний рівень (раціональне спо�
живання за науково обгрунтованими нормами, що забез�
печують людини відновлення її фізичних та інтелектуаль�
них сил); бідність (споживання благ на рівні збереження
працездатності як нижчої межі відтворення робочої
сили); злиденність (мінімально можливий за біологічни�
ми критеріями набір благ та послуг, споживання яких
дозволяє лише підтримувати життєздатність людини) [13,
с. 64].

Висвітлені параметри та чинники формування певних
рівня і якості життя населення відрізняються за потуж�
ністю впливу щодо основних їх градацій, представлених:

а) достатком, що, зокрема, передбачає доступність і
певний обсяг споживання благ, які забезпечують комфорт
побуту, дозвілля і рекреації, наявність можливостей для
всебічного розвитку та продовження тривалості активно�
го життя людини, а відтак грунтується на розширеній про�
позиції відповідних товарів і послуг у суспільно необхід�
ному та індивідуалізованому сегментах, а також урізно�
манітненні організаційно�економічних форм їх виробниц�
тва і реалізації;

б) рівнем раціонального споживання, що грунтуєть�
ся на належному виконанні соціальних гарантій і стан�
дартів життєзабезпечення, фізичного, інтелектуального
та духовного розвитку індивідів і територіальних спільнот
у поєднанні з дотриманням галузевих норм і нормативів
виробництва та реалізації всього спектра матеріально�по�
бутових й соціально�культурних товарів і послуг як фак�
тору підвищення рівня задоволення індивідуалізованих
потреб середньодоходних верств населення;

в) бідністю, що характеризується доступністю для
споживання матеріальних і нематеріальних благ в обся�
гах, достатніх для збереження працездатності як нижчої
межі відтворення робочої сили, відтак зумовлюючи за�
лежність між характеристиками споживання, середови�
ща життєдіяльності, стратегій забезпечення професійної
конкурентоспроможності, структури вільного часу
індивідів, соціальних груп і територіальних спільнот та
виконанням державних зобов'язань у сферах:

— диверсифікації та підвищення конкурентоспро�
можності регіональних господарств;

— забезпечення продуктивної зайнятості;
— підвищення рівня оплати праці найманого персо�

налу та коригування її необгрунтованих відмінностей в
ланок і видів економічної діяльності;

— вдосконалення територіальної організації і ресур�
сного потенціалу (матеріально�технічного, кадрового)
підприємств, закладів, інженерних мереж соціального
призначення, які виробляють відповідні загальносуспільні
та суспільно необхідні блага, в тому числі в межах різно�
строкових програм і цільових заходів;

г) злиденністю, ознакою чого є споживання міні�
мально можливого з огляду на біологічні критерії набо�
ру благ, що дозволяють лише підтримувати життєз�
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датність людини. Відтак поширеність та перспективи по�
долання цього явища, загрозливого в контексті підтри�
мання сукупності характеристик національної безпеки,
пов'язані з:

— оптимізацією мінімальних соціальних стандартів
(оплати праці, пенсійного забезпечення, матеріальної до�
помоги вразливим верствам);

— підвищенням рівня освіти та її доступності для ши�
роких верств населення;

— диверсифікацією та забезпеченням позитивної ди�
наміки сфери зайнятості;

— ефективністю виконання державних соціальних зо�
бов'язань, фінансованих за захищеними статтями бюд�
жетних видатків;

— реалізацією програм соціального захисту та цільо�
вих заходів удосконалення територіальної і часової дос�
тупності суспільно необхідного сегмента соціальної
інфраструктури.

Важливе значення в розробці методик дослідження
якості життя населення має:

— змістовність джерел інформації, представлених що�
річною державною статистичною звітністю, даними пе�
реписів населення та різноманітних соціологічних обсте�
жень умов, рівня і суб'єктивних оцінок параметрів жит�
тєдіяльності, споживання, свободи самовираження та
психологічного комфорту;

— комплексний розгляд природи, структури, дина�
міки і темпів зміни відповідних показників, формування
узагальнюючих (інтегрованих) показників та індексів
якості життя;

— використання системи чинних соціальних стан�
дартів (норм і нормативів) життєзабезпечення, національ�
них і прийнятих у світовій практиці соціальних орієнтирів
та індикаторів.

Розрізняють соціальні нормативи: рівневі, тобто такі,
що відображають абсолютну чи відносну величину нор�
ми відповідно в натуральних показниках або відсотках
(можливі варіанти цих нормативів — моментні, інтер�
вальні, мінімальні, максимальні); прирості, представлені
у вигляді співвідношення приростів двох показників.

Зважаючи на тривалість періоду, якого зазвичай по�
требують перехідні економіки і суспільства для досягнен�
ня соціальних стандартів (зокрема нормативів раціональ�
ного споживання), за мінімальні та оптимальні їх величи�
ни на певних етапах можуть прийматися кращі характе�
ристики окремих напрямів соціального розвитку регіонів
і населених пунктів, функціонування об'єктів соціально�
го призначення — т. зв. соціальні орієнтири. Звідси під
соціальним орієнтиром прийнято розуміти найбільш ра�
ціональну на сучасному етапі функціонування економіки
величину розвитку суспільних процесів або явищ, що виз�
начається виходячи з досягнутих передових показників.

Поряд із соціальними орієнтирами, можливо задіяти
системи соціальних індикаторів, під якими розуміють
певні граничні характеристики соціального розвитку,
згруповані за цільовими зонами використання. Оскільки
падіння величин цих індикаторів нижче їх встановлених
граничних рівнів неминуче створює більш�менш суттєві
загрози безпеці країни та призводить до дестабілізації
певних сфер життєдіяльності (включно до критичного
загострення соціальної напруги), їм прийнято відводити
роль критеріїв та обмежувачів, що застосовуються для
визначення темпів, послідовності та спрямованості дій з
підвищення ефективності функціонування економіки,
реформування засад господарювання, розробки та реал�
ізації загальнонаціональних і регіональних комплексних
та галузевих програм.

Приведення та утримання соціальних індикаторів у
межах їх гранично допустимих величин вже тривалий час
(з 60�х рр. ХХ ст.) входить до завдань політики держав�
ного регулювання провідних країн світу. До найбільш
вживаних у США та Канаді, наприклад, належать інди�
катори таких соціально�економічних підсистем, як: охо�
рона здоров'я; контроль над застосуванням знань і нави�
чок; індивідуальні права та обов'язки; соціальні права та
національна ідентифікація; створене людьми довкілля; ви�
робництво та споживання кінцевого продукту і послуг;
зайнятість тощо. Використовують також соціальні інди�
катори — вимірювачі якості життя, що відображають су�

б'єктивне (як характеристику якісного) сприйняття ситу�
ації в підсистемах суспільства (серед них — індивідуальні
та групові судження людей про стан здоров'я та ефек�
тивність медичного обслуговування, умови життя, рівень
освіти, умови дозвілля та доступності закладів культури
тощо). Показники охорони здоров'я, освіти і т. п., які зас�
відчують доступність або забезпеченість низкою послуг
соціального призначення, включені до систем вимірювачів
територіальних і міжрегіональних відмінностей. Система
раннього попередження, в свою чергу, охоплює показни�
ки, що висвітлюють несприятливі тенденції соціально�еко�
номічного розвитку (рівні злочинності; захворюваності на
соціально небезпечні хвороби — туберкульоз, наркоманії,
алкоголізм, венеричні, СНІД; індекс розлучень та само�
губств; чисельність учнів, вік яких перевищив шкільний;
охоплення населення послугами психіатричних закладів
та ін.) [14].

Проблематика соціальних індикаторів з середини 90�
х рр. також активно розробляється в Росії, де до вимірю�
вачів стабільності суспільно�економічного розвитку (в
тому числі в регіональному розрізі) відносять: сумарний
коефіцієнт народжуваності, очікувану тривалість життя,
коефіцієнти старіння й природного скорочення населен�
ня; співвідношення мінімальної та середньої заробітної
плати, частку оплати праці в структурі особистих доходів,
рівень безробіття, кількість населення з доходами нижче
прожиткового мінімуму; відносне скорочення частки зай�
нятих у науці та науковому обслуговуванні; частку вит�
рат на соціальні програми у ВВП; характеристики дос�
тупності системи охорони здоров'я, звичного і гаранто�
ваного стандартів освіти; частку жителів, які мешкають у
зонах впливу природних катастроф та екологічного заб�
руднення; розповсюдженість психічних патологій, рівень
злочинності тощо [15, с. 79, 81—82].

Відбір кількісно�якісних параметрів й індикаторів соц�
іальних процесів, значущих для дослідження наявних ха�
рактеристик і перспектив підвищення якості життя насе�
лення, грунтується на трактовках гуманітарного (людсь�
кого) розвитку, соціальної підсистеми суспільного відтво�
рення, соціогуманітарного простору і потенціалу, соц�
іального капіталу [15].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи сказане вище, доцільно наголосити,

що:
— згідно з ключовими принципами економіки добро�

буту та соціально орієнтованої економіки, за якими нині
розробляються і реалізуються найефективніші стратегії
суспільно�економічного розвитку, підвищення рівня і
якості життя населення є пріоритетним напрямом його
усталення, провідним критерієм соціального прогресу та
оцінки якості еволюції конкретної макросоціальної сис�
теми;

— визначення ступеня ефективності функціонуван�
ня соціальної підсистеми суспільного відтворення вима�
гає поєднання показників використання ресурсного по�
тенціалу з важливістю окремих видів послуг для індивідів,
соціальних груп та суспільства в цілому. У зв'язку зі спе�
цифічним співвідношенням витрат живої та оречевленої
праці, вирішення магістральної проблеми підвищення
ефективності функціонування бюджетного сектора соц�
іальної сфери, яка полягає в створенні гарантованого
обсягу послуг необхідної структури в розрахунку на виз�
наний суспільно доцільним обсяг витрат, у кінцевому ра�
хунку залежить від: поліпшення методів управління та
методик використання наявних фінансових ресурсів; мо�
дернізації організаційно�економічного механізму задово�
лення загальносуспільних та суспільно необхідних потреб
завдяки впровадженню систем обов'язкового і добро�
вільного корпоративного страхування, схем державно�
приватного партнерства та активізації соціальних
функцій бізнесу; вдосконалення якісних характеристик
кадрового потенціалу ланок соціального призначення та
організації його праці;

— найбільш інформативні міжрегіональні та міжна�
родні порівняння характеристик якості життя населення
передбачають застосування системи показників, які харак�
теризують, зокрема: забезпеченість населення необхідними
матеріальними і нематеріальними благами певної якості,
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досягнутий рівень їх споживання та ступінь задоволення
загальносуспільних, суспільно необхідних і приватних по�
треб; рівень їх раціональності в контексті індивідуального
добробуту та підтримання суспільної злагоди; умови жит�
тя, праці і зайнятості, побуту і дозвілля; стан здоров'я на�
селення — фізичного, психічного, морального — та рівень
його освіти; обсяги і структуру неробочого і вільного часу;
наявність можливостей та рівень реалізації громадянської
активності; стан і безпечність природного та антропоген�
ного середовища життєдіяльності; рівень реалізації особ�
ливих раціональних потреб окремих статево�вікових і соці�
альних категорій населення.
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ВСТУП
Досить розповсюдженим є думка про те, що сутність

економічної безпеки реалізується в системі критеріїв і
показників. Критерій економічної безпеки — оцінка ста�
ну економіки з погляду найважливіших процесів, що
відображають сутність економічної безпеки. Крітері�
альна оцінка безпеки містить у собі оцінки: ресурсного
потенціалу й можливостей його розвитку; рівня ефек�
тивності використання ресурсів, капіталу й праці і його
відповідності рівню розвинених країн, а також рівню,
при якому загрози внутрішнього й зовнішнього харак�
теру зводяться до мінімуму; конкурентоспроможності
економіки; цілісності території й економічного просто�
ру; суверенітету, незалежності й можливості протисто�
яння зовнішнім загрозам; соціальної стабільності й умов
запобігання й дозволу соціальних конфліктів.
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АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Статтю присвячено дослідження політики економічної безпеки регіону в системі інституційного реB

гулювання. Дослідженню факторів, що визначають формування методики оцінки економічної безпеки

країни. Оцінки параметрів, критеріїв і індикаторів, що визначають граничні значення функціонування

економічної системи.

The article is devoted to the study of the policy of economic security of the region in the system of institutional

regulation. The analysis of the factors determining the formation of methods of assessing the economic security

of the country. Estimates of parameters, criteria and indicators for determining the limits of functioning of

economic system.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами дослідження систем оцінки економіч�

ної безпеки з погляду національних інтересів і загроз
національної безпеки займалися І.С. Пірожкова, Я.А.
Жаліло, С.Ю. Глазьєва, А. Ілларіонова, В.А. Предборсь�
ким та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є розробка матрично�гра�

фічна моделі розрахунку оцінки економічної безпеки
країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У цей час існує безліч різноманітних підходів і ме�

тодів оцінки економічної безпеки країни, заснованих на
різному розумінні сутності даного поняття.
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Необхідно помітити, що методика оцінки еко�
номічної безпеки в цілому, і економічної безпеки
країни, зокрема, розробляється в рамках кон�
цепції, поділюваної автором, або визнаної в рам�
ках заданого теоретичного напрямку. У свою чер�
гу, концепція економічної безпеки грунтується на
закономірностях про існування й розвиток керо�
ваного об'єкта, у цьому випадку — національної
економіки. Крім того, маючи вистави про законо�
мірності функціонування керованого об'єкта й
концепцію економічної безпеки, що враховує їх,
кожний дослідник вибирає ті або інші критерії оц�
інки в рамках власного світогляду, або системи
цінностей, вважаючи той або інший аспект керо�
ваного об'єкта більш значимим, чому інші. Пробле�
ма в тому, що будь�яка кризова ситуація, у якій
активується система керування безпекою, ставить
проблему ранжирування частин і аспектів керова�
ного об'єкта, з метою виділення найбільш значи�
мих пріоритетних, які вимагають першочергового
збереження, і тих, якими можна пожертвувати.
Виходячи з даних пріоритетів формуються як сис�
теми артеріальної оцінки безпеки, так і граничні значен�
ня обраних показників (рис. 1).

У системі показників — індикаторів економічної
безпеки країни деякі автори виділяють: рівень і якість
життя; темпи інфляції; норму безробіття; економічний
ріст; дефіцит бюджету; державний борг; рівень інтег�
рації у світову економіку; стан золотовалютних ре�
зервів; діяльність тіньової економіки.

Методики, засновані на визначенні граничних зна�
чень. Економічна безпека особистості, підприємства, ре�
гіону, країни має єдину по методології систему оцінки
її досягнення і єдині параметри: поріг сприйнятливості,
поріг уразливості, поріг руйнування, стан спокою (рис.
2).

Залежно від рівня ці параметри відрізняються тільки
масштабами вимірів, а також деякою специфікою, вла�
стивої тому або іншому рівню.

Різниця в масштабах відображається в тому, що
кожний рівень економічної безпеки має відповідний
рівень у Системі критичних обмежень. Система критич�
них обмежень (СКО) визначає можливості існування
систем. Вона поєднує в собі критичні обмеження окре�
мих напрямків економічних загроз і критичні обмежен�
ня економічної безпеки.

Стан економічної безпеки оцінюється переліком
параметрів, критеріїв і індикаторів, що визначають гра�
ничні значення функціонування економічної системи.
Як свідчить досвід багатьох закордонних країн, за ме�
жами цих значень система втрачає здат�
ність до динамічного саморозвитку й кон�
курентоспроможність на внутрішньому й
зовнішньому ринках, стає об'єктом екс�
пансії інонаціональних і транснаціональних
монополій, у ній підсилюється корупція й
криміналітет.

Види економічної безпеки визначають�
ся залежно від сфер і галузей економічної
діяльності й відповідних ринків. У реально�
му секторі економіки мова йде в першу чер�
гу про виробничо�технологічну, промисло�
ву безпеки. Однак цими сферами не вичер�
пується вся проблематика цього виду. Од�
ночасно необхідно розглядати, у чиїх інте�
ресах відбувається розподіл і перерозподіл
національного багатства країни, прово�
диться приватизація державної власності,
деіндустріалізація економіки; як викорис�
товуються експортний потенціал і ринки
усередині країни під напором дешевого
імпорту.

Енергетичні проблеми сучасної еконо�
міки вимагають виділення в самостійний

вид енергетичної безпеки. Це зв'язане як з обмежені�
стю й дорожнечею джерел енергії, так і з конкурент�
ною боротьбою за контроль над цими ресурсами між
підприємствами�виробниками енергоносіїв і енергетич�
ними мережами. Сьогодні енергетична політика у всіх
регіонах миру глобализуються та перетворюється в
один з головних об'єктів геополітичного й геоекономі�
чного планування.

Інфляційна безпека виражається в росту цін. Але
вона, як правило, пов'язана із загальною збалансовані�
стю фінансових потоків і рівновагою в економіці. Зрос�
тання цін може відображати кон'юнктуру на фінансо�
вих ринках, ринках валюти, стан бюджетного, торго�
вельного й платіжного балансів країни. Тому загальний
інфляційний потенціал економіки, що складається в ре�
зультаті всієї сукупності факторів, часто говорить про
фінансову безпеку взагалі, приватними проявами якої і
є інфляційна, валютна й інші підвиди, пов'язані з бюд�
жетом, банками, ринками цінних паперів.

Самостійний вид формує зовнішньоекономічна без�
пека, обумовлена взаємодією національної й світовий
економік, внутрішніх і зовнішніх ринків. Вона прояв�
ляється в конкурентоспроможності вітчизняних екс�
портерів, внутрішніх виробників, економіки в цілому,
відображається в показниках зовнішньої торгівлі в
структурі ВВП; у результатах річних платіжних і тор�
говельних балансів; у динаміку й структурі зовнішньо�
торговельного обігу.

Методика оцінки 
економічної безпеки 
країни 

Політика економічної безпеки 
країни 

Об'єктивні закономірності 
виникнення і розвитку 
керованого об'єкта 
(національної економіки) 

Суб'єктивний аспект 
(світогляд і цінності 
дослідника), який 

визначає значимість і 
пріоритетність тих або 

інших елементів і 
компонентів керованого 
об'єкта (національної 

економіки) 

Рис. 1. Фактори, що визначають формування методики оцінки
економічної безпеки країни
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Межа чутливості - це рівень безпеки, при якому система 
починає відчувати наявність змін 

Межа уразливості - рівень безпеки, при якому система 
починає разбалансіроватися 

Поріг руйнування - рівень безпеки, після перевищення 
якого система зазнає знищувальні зміни 

Стан спокою - рівень безпеки, при якому забезпечено 
розвиток системи 

Рис. 2. Параметри оцінки економічної безпеки
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Зростаючу роль у сучасній економіці відіграє інте�
лектуальна безпека. Забезпечення безпеки в цій області
повинне досягатися з допомогою патентного захисту,
митного регулювання. Ще один вид економічної безпе�
ки — інформаційна безпека, особлива роль інформації
й інформаційних технологій в організації сучасних
ринків, бізнесу [3].

Найбільше ефективно результати функціонування
економіки оцінюються трьома загальними економічни�
ми критеріями: інфляцією, економічним ростом (спа�
дом), безробіттям. На базі цих критеріїв розраховують�
ся показники темпів інфляції, економічного росту (спа�
ду), рівня безробіття. Це вихідні параметри, на основі
яких з різним ступенем деталізації й обліку різноманіт�
них факторів макроекономічної динаміки можна роз�
горнути досить представницьку систему показників.
Доцільно використовувати й такі індикатори, як про�
центні ставки, дані найважливіших балансів (держбюд�
жету, торговельного, платіжного), величина внутрішнь�
ого держборгу, зовнішня заборгованість.

Стан системи відслідковується по коливаннях фак�
тичного ВНП у порівнянні з потенційним (умовно обу�
мовленим як обсяг виробництва при повній зайнятості).
На короткострокових обріях також аналізуються
інфляція, безробіття, бюджет, банкрутство, коливання
продажів. Зокрема,

при оцінці динаміки ВНП використовується такий
показник, як "розрив ВНП" — різниця між потенційним
і фактичним випусками у відсотках, що дозволяє фіксу�
вати небезпечні значення "перегріву" або спаду в еко�
номіці.

Світова практика й вітчизняний досвід дають мож�
ливість визначити орієнтири відносно порогів економі�
чної безпеки в області інфляції, фінансів, проведення,
безробіття. Так, нормальним режимом економічного
росту для країн з розвиненою ринковою економікою
вважається темп приросту в 2—4% у рік.

У періоди якісних трансформацій і радикальних еко�
номічних реформ припустимими вважаються або
мінімальні, на рівні 0,5—1,5%, прирости реального ВНП;
або невеликі, нетривалі спади, що не перевищують 2—3
року.

Відомі й так звані критичні траєкторії розвитку, по�
в'язані з великими соціально�економічними й політич�
ними потрясіннями, тривалими й руйнівними кризами в
економіці. Наприклад, у результаті революції й цивіль�
ної війни в Росії післявоєнне проведення склало всього
15% довоєнного рівня ( по базі 1913 р.). Спад в 50% ВВП
уважається граничним, за яким руйнування здобувають
необоротний характер, тобто починається деіндустріа�
лізація країни.

При розрахунках показників природнього рівня зай�
нятості граничне значення коливається по країнах і ок�
ремим періодам. В 90�і рр. у США воно становило при�
близно 6,5—7%. У періоди кардинальних економічних
зрушень безробіття може досягати 15—20%, але такий
рівень може триматися не більш 2—3 років.

Державна стратегія передбачає кілька основних
критеріїв і параметрів, що відповідають вимогам еконо�
мічної безпеки країни.

1. Здатність економіки функціонувати в режимі роз�
ширеного відтворення. Це означає, що повинні бути до�
сить розвинені галузі і проведення, що мають життєво
важливе значення для функціонування держави як у
звичайній, так і в екстремальній ситуації, здатні забез�
печити процес відтворення незалежно від зовнішніх
впливів.

Не можна допускати критичної залежності від
імпорту найважливіших видів продукції, проведення
яких на необхідному рівні може бути організоване в
межах країни. Найважливіші вимоги економічної без�
пеки — збереження державного контролю над страте�
гічними ресурсами, недопущення їх вивозу в розмірах,
здатних завдати шкоди національним інтересам країни.

2. Прийнятний рівень життя населення, можливість
його збереження й подальшого росту. Не можна допу�
стити виходу показників рівня бідності, майнової дифе�
ренціації населення й безробіття за межі, максимально
припустимі з позиції соціально�політичної стабільності
суспільства, а кваліфікована, сумлінна праця повинен
забезпечувати гідний рівень життя. Доступність для
населення утвору, установ культури, медичного обслу�
говування, тепло�, електро� і водопостачання, транспор�
ту, зв'язку, комунальних послуг є однією з необхідних
умов економічної безпеки.

3. Стабільність фінансової системи, обумовлена
рівнем дефіциту бюджету, стабільністю цін, банківсь�
кої системи й національної валюти, нормалізацією
фінансових потоків і розрахункових відносин, ступенем
захищеності інтересів вкладників, золотовалютним за�
пасом, розвитком російського фінансового ринку й рин�
ку цінних паперів, а також зниженням зовнішнього й
внутрішнього боргу, дефіциту платіжного балансу, за�
безпеченням фінансових умов для активізації інвестиц�
ійної діяльності.

4. Раціональна структура зовнішньої торгівлі, що
забезпечує доступ вітчизняних товарів переробної про�
мисловості на зовнішній ринок, припустимий рівень за�
доволення внутрішніх потреб за рахунок імпорту ( з ура�
хуванням регіональних особливостей), пріоритет еко�
номічних відносин із країнами близького зарубіжжя.
Збалансована зовнішньоекономічна політика, спрямо�
вана як на задоволення потреб внутрішнього ринку, так
і на захист вітчизняних виробників з використанням
прийнятих у міжнародній практиці захисних заходів.

5. Підтримка наукового потенціалу країни й збере�
ження провідних вітчизняних наукових шкіл, здатних
забезпечити незалежність країни на стратегічно важ�
ливих напрямках науково�технічного прогресу.

6. Створення економічних і правових стимулів, що
виключають криміналізацію суспільства із усіх сфер гос�
подарської й фінансової діяльності, захоплення кримі�
нальними структурами виробничих і фінансових інсти�
тутів, їх проникнення в різні структури влади.

8. Необхідне державне регулювання економічних
процесів, здатне гарантувати нормальне функціонуван�
ня ринкової економіки як у звичайних, так і в екстре�
мальних умовах.

На основі перерахованих критеріїв формується
зразковий перелік параметрів граничних значень еко�
номічної безпеки, по яких можна відслідковувати її стан
і динаміку, виявляти керуючий вплив.

У цей перелік доцільно включити показники, які най�
більшою мірою відображають агреговані позиції:

— динаміку та структуру валового внутрішнього
продукту, обсяги й темпи промислового виробництва,
галузеву й регіональну структуру господарства й дина�
міку окремих галузей, капітальні вкладення і т.д.;

— стан ресурсного, природно�ресурсного, виробни�
чого та науково�технічного потенціалів країни;

— здатність господарського механізму адаптувати�
ся до мінливих внутрішніх і зовнішніх факторів (темпи
інфляції, дефіцит державного бюджету, вплив зовніш�
ньоекономічних факторів, стабільність національної
валюти, внутрішня й зовнішня заборгованість і т.п.);

— ступінь розвитку бюджетним�бюджетного�бюд�
жетний�бюджетнім�бюджетному�фінансово�бюджет�
ному й кредитної систем;

— якість життя населення (валовий внутрішній про�
дукт на душу населення), рівень безробіття й диферен�
ціації доходів, забезпеченість основних груп населення
матеріальними благами й послугами, стан навколишнь�
ого середовища й т.п.

ВИСНОВОК
Система показників�індикаторів, що одержали

кількісний вираз, дозволяє завчасно сигналізувати про
небезпеку, що загрожує, і вживати заходів по її попе�
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редженню. Важливо підкреслити, що найвищий ступінь
безпеки досягається за умови, що весь комплекс показ�
ників перебуває в межах припустимих границь своїх
граничних значень, а граничні значення одного показ�
ника досягаються не на шкоду іншим. Наприклад, зни�
ження темпу інфляції до граничного рівня не повинне
приводити до підвищення рівня безробіття понад при�
пустиму межу, або зниження дефіциту бюджету до гра�
ничного значення — до повного заморожування капі�
таловкладень і падінню виробництва і т.д.

За межами значень граничних показників національ�
на економіка втрачає здатність до динамічного самороз�
витку, конкурентоспроможність на зовнішніх і
внутрішніх ринках, стає об'єктом експансії інонаціо�
нальних і транснаціональних монополій, роз'їдається
виразками корупції, криміналу, страждає від внутріш�
нього й зовнішнього грабежу національного багатства.
Серед показників економічної безпеки можна виділити
показники:

— економічного росту (динаміка й структура націо�
нального виробництва й доходу, показники обсягів і
темпів промислового виробництва, галузева структура
господарства й динаміка окремих галузей, капіталовк�
ладення й ін.);

— що характеризують природно�ресурсний, вироб�
ничий, науково�технічний потенціал країни;

— що характеризують динамічність і адаптивність
господарського механізму, а також його залежність від
зовнішніх факторів (рівень інфляції, дефіцит консолі�
дованого бюджету, дія зовнішньоекономічних факторів,
стабільність національної валюти, внутрішню й зовніш�
ню заборгованість);

— якості життя (ВВП на душу населення, рівень ди�
ференціації доходів, забезпеченість основних груп на�
селення матеріальними благами й послугами, працез�
датність населення, стан навколишнього середовища й
т. д).

Граничні рівні зниження безпеки можна охаракте�
ризувати системою показників загальногосподарсько�
го й соціально�економічного значення, що відобража�
ють, зокрема:

— гранично припустимий рівень зниження економ�
ічної активності, обсягів виробництва, інвестування й
фінансування, за межами якого неможливо самостійний
економічний розвиток країни на технічно сучасному,
конкурентоспроможному базисі, збереження демокра�
тичних основ суспільного лада, підтримка оборонного,
науково�технічного, інноваційного, інвестиційного й
освітнього потенціалу;

— гранично припустиме зниження рівня і якості
життя основної маси населення, за границями якого
виникає небезпека неконтрольованих соціальних, тру�
дових, міжнаціональних і інших конфліктів; створюєть�
ся загроза втрати найбільш продуктивної частини на�
ціонального "людського капіталу" і нації як органічної
частини цивілізованої спільності;

— гранично припустимий рівень зниження витрат на
підтримку й відтворення природно�екологічного потен�
ціалу, за межами якого виникає небезпека необоротно�
го руйнування елементів природного середовища, втра�
ти життєво важливих ресурсних джерел економічного
росту, а також значних територій проживання, розмі�
щення виробництва й рекреації, завдання непоправно�
го збитків здоров'ю нинішнього й майбутнього поколінь
і ін.

Стан економічної безпеки країни, оцінюється об'єк�
тивною системою параметрів, критеріїв, індикаторів, що
визначають граничні значення функціонування еконо�
мічної системи. За межами цих значень система втрачає
здатність до динамічного саморозвитку, конкурентос�
проможності на внутрішньому й зовнішніх ринках, стає
об'єктом експансії, внутрішнього й зовнішнього грабе�
жу національного багатства країни, корупції, криміна�
лу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Процес забезпечення керованості туристичного
підприємства за рахунок ефективного використання соц�
іального потенціалу актуалізує питання виділення найваго�
міших елементів, які й забезпечують його функціонування.
Підвищити гнучкість та адаптивність підприємств галузі
туризму до факторів зовнішнього середовища можливо
лише шляхом своєчасного забезпечення інформацією
органів управління.

На сьогодні формальних кількісних методів для вибору
пріоритетних параметрів практично не існує, що робить не�
обхідним використання методів експертних оцінок, які ба�
зуються на досвіді, інтуїції та компетентності спеціалістів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження з питань формування соціального потен�

ціалу здійснювали такі вітчизняні науковці, як Е.І. Поляко�
ва, І.С. Степанова. Дослідженням соціального розвитку
підприємств та економіки в цілому займаються вчені
Н.П. Борецька, С.М. Гріневська, Г.О. Крапівіна, О.В. Мар�
тякова, О.Ф. Новікова, Л.Л. Шамілева та інші. Натомість
оцінка соціального потенціалу була проведена науковцями
Е.А. Уткіним, В.Н. Івановим, Е.Н. Скляр та І.О. Зверкович.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проведений аналіз виявив, що методи розрахунку со�
ціального потенціалу визначаються структурними складови�
ми, які виділяє кожний окремий науковець, однак з цього при�
воду у науковому світі немає єдиної точки зору. Особливості
складу елементів соціального потенціалу підприємства визна�
чаються й галуззю його функціонування, оскільки вагомість
тієї чи іншої складової різнитиметься залежно від особливос�
тей діяльності та сучасних ринкових вимог. Таким чином, у
сучасній науковій літературі відсутні роботи, присвячені оцінці
соціального потенціалу туристичного підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення оцінки соціального потенц�

іалу туристичного підприємства з урахуванням вагомості
його структурних елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення категорії "соціальний потенціал" доцільно роз�
починати з вивчення підходів обгрунтування поняття потен�
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ціалу підприємства у науковій літературі. В етимологічному
значенні термін "потенціал" походить від латинського слова
"potentia", що в перекладі означає "приховані можливості",
"міць", "сила". Іншими словами, потенціал — це джерела, мож�
ливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вир�
ішення будь�якої задачі, досягнення певної мети [1].

Оскільки об'єктом дослідження є окремий вид потенці�
алу організації — соціальний, варто розглянути першочер�
гову форму цього поняття — соціальний капітал.

Вперше поняття "соціальний капітал" з'явилося в пра�
цях Л.Д. Хеніфен (1920 р.) [2, с. 20]. У дискусіях з приводу
суспільних центрів у сільських школах "соціальний капітал"
використовувався для визначення "субстанцій, важливих у
повсякденному житті людей". Такими "субстанціями",
згідно з Хеніфен, були солідарність і соціальні зв'язки між
тими, хто утворює соціальну групу [3, с.2].

Перший сучасний систематичний аналіз соціального
капіталу провів П'єр Бурдьє, який визначав даний вид капі�
талу як "сукупність актуальних і потенційних ресурсів, по�
в'язаних з наявністю міцних мереж зв'язку, більш�менш
інституціолізованих відносин взаємного знайомства і виз�
нання" [4, c. 66]. Згідно П. Бурдьє, специфіка соціального
капіталу полягає у взаємному обміні очікуваннями.

Роберт Патнем визначає соціальний капітал як ресурс,
який відноситься до зв'язків між людьми: соціальним мере�
жам і нормам взаємності і довіри, виникаючим на основі
зв'язків [5, с. 38]. Дослідження Р. Патнема зосередили ува�
гу на природі соціального капіталу як суспільного блага, а
не на його економічній функції, як було раніше. Даний
підхід, який отримав подальший розвиток у роботах А. Пор�
теса, Ф. Фукуями та інших науковців, багато в чому визна�
чає сучасний стан наукових дискусій у заданій галузі.

Таким чином, узагальнюючи перераховані аспекти сут�
нісної характеристики категорій "соціальний капітал", "по�
тенціал", можна дати визначення соціального потенціалу як
можливостей підприємства шляхом взаємного обміну ре�
сурсами у системі неформальних соціальних зв'язків і ко�
лективних комунікацій, які існують на довірчій основі, за�
безпечувати керованість підприємства у реалізації нових
цілей розвитку і поставлених завдань у певний період часу.

Аналітичні міркування вчених з питань класифікації еле�
ментів соціального потенціалу потребують уточнення. Ко�
жен елемент характеризується своєю природою і виконує
окремі функції. Досить часто до елементів відносять про�
дукти інтелектуальної праці та творчих зусиль колективу,
інтелектуальну власність, освіту та професійний рівень пра�
цівників, продуктивні здібності, інформацію тощо. Проте
дані категорії є лише ресурсами обміну у процесі колектив�
ної діяльності і не можуть розглядатись як складова со�
ціального потенціалу.
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Елементами соціального потенціалу підприємства є: довіра,
соціальні норми та ціннісні орієнтації колективу, очікування та
зобов'язання, які виникають у ході трудових відносин, рівень
інформованості співробітників та соціальна згуртованість. Реал�
ізація загального соціального потенціалу відбувається шляхом
впровадження заходів для кожного його елементу.

Основною проблема при оцінці соціального потенціалу
є оцінка його елементів, яку неможливо здійснити кількісно.
Саме тому доцільно застосувати метод експертних оцінок,
який базується на суб'єктивних думках експертів певної
галузі і не підлягає традиційним розрахункам.

Процедура проведення експертизи заснована на вико�
ристанні методу попарних порівнянь параметрів, який набув
широкого застосування в економічному аналізі, оскільки доз�
воляє визначити найбільш важливі пріоритети вибору, що
надає можливість проведення надалі більш глибокого еко�
номіко�математичного аналізу. Метод є доцільним при оцінці
відносно важливих, але різних за своєю сутністю структур�
них складових соціального потенціалу підприємства.

З усіх різновидів колективних методів експертних оці�
нок (метод комісії, метод віднесеної оцінки, дельфійський
метод) з точки зору зручності, наочності та компетентності
одержаних результатів є метод Дельфі. Експертам у турис�
тичній галузі пропонується провести рангування параметрів
— елементів соціального потенціалу з огляду на пріоритет�
ність. Градація здійснюється наступним чином:

— важливі елементи — 6—7 балів;
— основні елементи — 3—5 балів;
— другорядні елементи — 1—2 бали.
Для оцінювання обрано 7 елементів, що формують соц�

іальний потенціал туристичного підприємства. Результати
експертного оцінювання парламентів наведені в таблиці 1.

З урахуванням того, що оцінювання елементів здійсню�
ватиметься за 7�бальною шкалою, можна розрахувати суму
оцінок (Z):

( ) ( ) 28
2

177
2

1nnZ =
+×

=
+

= (1),

де n — кількість оцінюваних параметрів.
Визначення можливості використання результатів ран�

гування структурних елементів соціального потенціалу вар�
то проводити на підставі розрахунку коефіцієнта конкордації
(узгодженості) оцінок експертів. Для цього, в першу чергу,
необхідно визначити суму рангів (R

i
) кожного показника:

∑
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=
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де lri  — ранг і�го структурного елементу, визначений
l�ним експериментом,

N — кількість експериментів.
Перевірка загальної суми рангів (R

ij
) здійснюється за

формулою:
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Далі обчислюється середня сума рангів (Т):
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Наступним кроком є визначення відхилень (Δ
i
) суми

рангів кожного структурного елементу (R
i
) від середньої

суми рангів (Т):
TRΔ ii −= (5).

У подальшому аналізі розраховується квадрат відхилень
за кожним параметром (Δ

i
2) та загальна сума квадратів

відхилень (S), що визначається наступною формулою:
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Визначення коефіцієнта конкордації (W) за умов наяв�
ності рівних рангів, наданих експертом тим чи іншим струк�
турним елементам, здійснюється за формулою:

( ) ∑
=

−−
= N

1i
i

32 TNnnN

12SW (7),

( )∑
=

−=
G

1g
g

3
gi ttT (8),

Назва 
структурного 
елементу 

Ранг параметра за оцінкою експерта Сума 
рангів, 

Ri 

Відхи-
лення, 
∆i 

Квадрат 
відхилень, 

∆i
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Довіра (X1) 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 68 28 784 
2. Соціальні норми (X2) 4 6 6 5 5 3 4 4 4 5 46 6 36 
3. Ціннісні орієнтації (X3) 5 3 3 4 5 3 4 5 4 4 40 0 0 
4. Очікування (X4) 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 20 -20 400 
5. Зобов’язання (X5) 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 14 -26 676 
6. Інформованість (X6) 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 30 -10 100 
7. Соціальна згуртованість (X7) 6 7 6 7 5 7 7 5 6 6 62 22 484 
Сума 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 280 0 2480 

Таблиця 1. Результати рангування елементів соціального потенціалу туристичного підприємства

№ п/п Структурний 
елемент 

Ранг параметра за оцінкою експерта Підсумко
ва оцінка 

Числове 
значення 

коефіцієнта 
переваги, aij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. X1 і X2 > > = > > > > > > > > 1,5 
2. X1 і X3 > > > > > > > > > > > 1,5 
3. X1 і X4 > > > > > > > > > > > 1,5 
4. X1 і X5 > > > > > > > > > > > 1,5 
5. X1 і X6 > > > > > > > > > > > 1,5 
6. X1 і X7 > > = < > = = > > > > 1,5 
7. X2 і X3 < > > > = = = < = > = 1,0 
8. X2 і X4 > > > > > > > > > > > 1,5 
9. X2 і X5 > > > > > > > > > > > 1,5 
10. X2 і X6 > > > > > < = > > > > 1,5 
11. X2 і X7 < < = < = < < < < < < 0,5 
12. X3 і X4 > > > > > > > > > > > 1,5 
13. X3 і X5 > > > > > > > > > > > 1,5 
14. X3 і X6 > > = > > < = > > > > 1,5 
15. X3 і X7 < < < < = < < = < < < 0,5 
16. X4 і X5 > > = > > = = > = < > 1,5 
17. X4 і X6 < = < > < < < = < < < 0,5 
18. X4 і X7 < < < < < < < < < < < 0,5 
19. X5 і X6 < < < < < < < < < < < 0,5 
20. X5 і X7 < < < < < < < < < < < 0,5 
21. X6 і X7 < < < < < < < < < < < 0,5 

Таблиця 2. Попарне порівняння структурних елементів соціального потенціалу
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де Т
і 
— показник однакових рангів оцінок, наданих і�им

експертом,
G — кількість груп зв'язаних (однакових) рангів,
t

g
 — кількість зв'язаних рангів у кожній групі.

За даними таблиці 1 матриці рангів оцінки структурних
елементів отримано наступні дані:

1. (1; 1).
2. (2; 2).
3. (3; 3).
4. (4; 4).
5. (5; 5).
6. (6; 6).
7. (7; 7).
Звідси t

g1
=1; t

g2
=2; t

g3
=2; t

g4
=2; t

g5
=1; t

g6
=1; t

g7
=3.

Для визначення коефіцієнта конкордації обчислено ре�
зультати проміжних розрахунків:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4233111122222211T 3333333
i =−+−+−+−+−+−+−=

Коефіцієнт конкордації (W) становить:
 

( ) 90,0
33180
29760

42017710
248012W 32 ==

×−−
×

=

Про позитивні результати опитування, а, відповідно, й
можливість прийняття необхідних управлінських рішень,
може свідчити лише коефіцієнт конкордації, більший від
свого нормативного значення — 0,8 (W>0,8). У даному ви�
падку значення коефіцієнта конкордації (W=0,90) свідчить
про високий ступінь узгодженості думок експертів.

Статистична істотність коефіцієнта конкордації пере�
віряється за критерієм Пірсона )(X2

p  з (n�1) ступенем свободи:

 

( ) ( )
53,72

42
17

117710

248012

T
1n

11nNn

12SX N

1i
i

2
p

−
−+×

×
=

−
−+

=

∑
=

(9).

Розраховане значення критерію Пірсона )(X2
p  зістав�

ляється з його табличним значенням )(X2
табл  для (n�1) ступенів

свободи й довірчої ймовірності p=0,95 або p=0,99. За умови
якщо 2

табл
2
p X>X , то коефіцієнт конкордації істотний, якщо ж

навпаки 2
табл

2
p X<X , то необхідно збільшити кількість експертів.

У даному випадку при (7�1) ступенів свободи і p=0,95
довірчої ймовірності  59,12X2

табл = , а для p=0,99 довірчої ймо�

вірності 81,16X2
табл = . В обох випадках 2

табл
2
p X>X , що свідчить

про значущість (істотність) коефіцієнта конкордації.
Для досягнення прийнятного рівня узгодженості думок

експертів рекомендується проводити опитування у декіль�
ка турів. Проте, якщо досягнуті результати узгодженості
думок є прийнятними, то дослідження можна призупинити
і після першого туру.

Надалі, використовуючи результати рангування еле�
ментів соціального потенціалу, проводиться попарне по�
рівняння вихідних параметрів (табл. 2).

Попарне порівняння структурних елементів соціально�
го потенціалу.

На даний час найбільш широко використовуються на�
ступні значення коефіцієнтів переваги:

 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

==

ji

ji

ji

ij

Х<Х при0,5

ХХ при1,0

Х>Х при1,5

a (10),

де Х
і
, Х

j
 — параметри, які порівнюються між собою.

Використовуючи отримані результати рангування пара�
метрів, шляхом попарного порівняння проведено оцінку

альтернатив соціального потенціалу туристичного підприє�
мства. На основі числових даних коефіцієнтів переваги скла�
дено квадратну матрицю суміжності А=||а

ij
|| та визначено ва�

гомість кожного структурного елемента. Результати роз�
рахунків зведені в таблиці 3.

Розрахунок вагомості кожного структурного елементу со�
ціального потенціалу проводиться за наступними формулами:

∑
=

= n

li
i

i
i

B

Bϕ
(11),

∑
=

=
n

1l
ii aB (12),

де В
і
 — вагомість і�го елемента за результатами оцінок

всіх експертів.
Відносні оцінки вагомості (ϕ

і
) розраховуються в декілька

етапів, поки наступне значення буде незначно відхилятися від
попереднього (менше 5%). На другій та подальших ітераціях зна�
чення коефіцієнта вагомості (ϕ

і
) обчислюється наступним чином:

∑
=

= n

li
i

i
i

'B

'Bϕ
(13),

де Ві' визначається:

7i76i65i54i43i32i21i1i BaBaBaBaBaBaBa'B ++++++= (14).
Відносна оцінка, отримана на останній ітерації розра�

хунків, приймається за коефіцієнт вагомості (ϕ
і
) і�го струк�

турного елементу соціального потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Отже, найбільш вагомими для розвитку соціального потен�
ціалу підприємств туристичної галузі є такі елементи, як: довіра,
соціальна згуртованість колективу, соціальні норми та ціннісні
орієнтації. Основним елементом вважається інформованість, а
вже другорядними — очікування та зобов'язання співробітників.
Роблячи висновок, можна із впевненістю стверджувати, що ме�
тод експертних оцінок Дельфі є ефективним інструментом оцін�
ки параметрів, які характеризують соціальний потенціал
підприємств туристичної галузі. Це, в свою чергу, дозволяє ви�
окремити коло показників, які в подальших розробках дадуть
можливість визначити рівень керованості туристичного підприє�
мства залежно від наявного соціального потенціалу.
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Хі 
Параметри Хj 

Перша 
ітерація 

Друга 
ітерація 

Третя 
ітерація 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Ві φі Ві' φі' Ві'' φі'' 
X1  1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,0 0,204 68,5 0,220 432,25 0,218 
X2 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,5 7,5 0,153 47,0 0,151 292,0 0,147 
X3 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,5 7,5 0,153 47,0 0,151 292,0 0,147 
X4 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5 0,5 5,0 0,102 31,0 0,100 197,5 0,100 
X5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 4,0 0,082 26,5 0,085 168,75 0,085 
X6 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,0 0,5 6,0 0,122 32,0 0,103 229,0 0,116 
X7 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 9,0 0,184 59,0 0,190 368,5 0,186 
Σ 49,0 1,0 311,0 1,0 1980,0 1,0 

Таблиця 3. Розрахунок вагомості структурних елементів соціального потенціалу туристичного підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси економічного розвитку такі, як гло�

балізація, регіоналізація, формування "нової економі�
ки", призвели до переоцінки ролі та функцій регіону у
світовому та національному відтворювальному проце�
сах, міжнародній конкурентній боротьбі та, як наслідок,
переосмислення понятійного апарату та основ міжна�
родної конкурентоспроможності регіонів. Із розвитком
теорії міжнародної конкурентоспроможності визначен�
ня терміну "міжнародна конкурентоспроможність рег�
іону" зазнало модифікацій у частині ускладнення
дефініції та розширення охвату факторів, які чинять
вплив на розвиток регіону. У даному контексті дослід�
ження концептуальних засад трактування міжнародної
конкурентоспроможності регіонів набуває особливої
актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню визначення понятійного апарату конку�

рентоспроможності економічних суб'єктів різного рівня
присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Однак, серед вчених і досі то�
читься дискусія щодо сутності міжнародної конкурен�
тоспроможності регіону, доцільності розгляду пробле�
ми конкурентоспроможності регіонів взагалі. Зокрема,
М. Портер [3] і П. Кругман [14] розглядають регіон як
середовище створення конкурентних переваг підприє�
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мства, Р. Камані [11] визначає регіон як самостійний
суб'єкт конкурентних відносин. Дослідження сутності
конкурентоспроможності як багатоаспектної категорії,
передусім визначення сутності та природи міжнародної
конкурентоспроможності регіонів знайшло відобра�
ження у наукових працях М. Сторпера [19], Р. Мартіна
[15], М. Кітсона [13], Д. Сепика [5; 6], М. Гельвановсь�
кого [1], Н. Калюжнової [2] та ін. Разом з тим, огляд
публікацій, присвячених проблемі міжнародної конку�
рентоспроможності регіону, свідчить про складність
даної категорії та відсутність єдиного підходу до виз�
начення її сутності, що, у свою чергу, породжує нео�
днозначність у підходах до оцінки рівня міжнародної
конкурентоспроможності регіону.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Міжнародна конкурентоспроможність регіону на�

лежить до числа найбільш дискусійних категорій еко�
номічної науки. Її визначають як агрегований показник
конкурентоспроможності фірм або похідну конкурен�
тоспроможності країни, ототожнюють із окремими
складовими конкурентоспроможності. Крім того, підхо�
ди до визначення сутності міжнародної конкурентосп�
роможності регіону різняться у частині ролі регіонів,
яку вони відіграють у конкурентних процесах. Отже,
необхідною є систематизація існуючих підходів до виз�
начення сутності міжнародної конкурентоспромож�
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ності регіону із визначенням їх недоліків, а також уточ�
нення даної категорії з урахуванням переоцінки ролі
регіонів у системі міжнародних конкурентних відносин.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення і систематиза�

ція існуючих підходів до визначення міжнародної кон�
курентоспроможності регіонів, уточнення сутності
даної категорії в умовах загострення міжнародної кон�
курентної боротьби.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теорія конкурентоспроможності регіонів почала

затверджуватися тільки у 1990�х роках, оскільки про�
тягом тривалого часу регіони не розглядалися як са�
мостійні учасники міжнародних конкурентних відносин.
Поступове набуття регіонами економічної само�
стійності в умовах ринку призвело до переоцінки їх ролі
в економічному просторі та функцій, основними з яких
є узгодження і захист інтересів регіону усередині краї�
ни і за кордоном; посилення конкурентних позицій рег�
іону шляхом наукової підготовки території з метою за�
лучення інвесторів і удосконалення економічної струк�
тури; створення умов, сприятливих для розвитку в рег�
іоні малого і середнього бізнесу, стабілізації та розши�
рення виробничих можливостей державної і муніци�
пальної власності; створення системи регіональних пільг
і гарантій для діяльності підприємницьких, комерційних
структур та інвесторів; нарощення зовнішньоекономіч�
ного потенціалу і розширення торговельно�економічних
зв'язків регіонів [4, с. 91]. За даних умов пріоритетного
значення набуло дослідження проблеми міжнародної
конкурентоспроможності регіонів, зокрема теоретич�
них аспектів даного економічного явища.

Визначення сутності міжнародної конкурентоспро�
можності регіону відрізняється особливою складністю,
причинами чого є розглянуті далі:

1. Багаторівневість (ієрархічність) конкурентоспро�
можності. Так, М. Гельвановський відзначає, що "на
різних рівнях національної господарської системи по�
няття "конкурентоспроможність" характеризується
різними критеріями, а отже, ця категорія має і аналізу�

ватися, і оцінюватися по�різному"
[1, с. 76]. Конкурентоспроможність
регіону пов'язана з конкурентосп�
роможністю інших зв'язаних із ним
економічних систем, таких як під�
приємство, галузь, країна, однак має
свою специфіку, обумовлену відмін�
ністю економічного суб'єкта від
інших агентів ринкової конкуренції.
Концепція конкурентоспромож�
ності розповсюджується на регіо�
нальний рівень, оскільки фірми на�
бувають загальних специфічних пе�
реваг від географічної близькості до
матеріальних і виробничих витрат
(сировина, земля та ін.), постачаль�
ників, транспортної інфраструкту�
ри тощо. На цьому фоні у дослід�
женні регіональної конкурентосп�
роможності набуло розвитку кілька
альтернативних підходів (табл. 1).

Згідно з мікроекономічним
підходом, регіональна конкурентос�
проможність визначається як агре�
гований показник конкурентоспро�
можності фірм. Представники дано�
го підходу стверджують, що ключо�
вим індикатором конкурентоспро�
можності регіону виступає продук�
тивність локальних компаній. Так,
Д. Вебстер і Л. Мюллер визначають
конкурентоспроможність регіону

конкурентоспроможністю компаній, тобто як здатність
регіону виробляти і реалізовувати певний набір про�
дукції (товарів і послуг) вищої вартості порівняно з ана�
логічним виробництвом інших регіонів [20, с. 1]. М. Пор�
тер також наголошує, що "реальний рівень конкурен�
тоспроможності визначається рівнем продуктивності
праці, оскільки висока продуктивність гарантує висо�
кий рівень заробітної плати, стабільність національної
валюти, прибутковість капіталу та, як наслідок, підви�
щення стандартів життя населення" [17]. Основне при�
пущення мікроекономічного підходу полягає у тому, що
інтереси фірм і регіону, на території якого вони розта�
шовані, завжди збігаються. Однак, у той час як зусилля
фірм спрямовані на продуктивність і прибутки, регіо�
нальна конкурентоспроможність також передбачає пев�
ний рівень зайнятості. Так, експерти Європейської
Комісії, ставлячи завдання визначити концепцію регіо�
нальної конкурентоспроможності, стверджують, що
визначення має враховувати той факт, що "незважаючи
на наявність конкурентоспроможних та неконкурен�
тоспроможних фірм у кожному регіоні, завжди існує
загальне регіональне середовище, яке впливає на фор�
мування конкурентного статусу всіх локальних фірм"
[15, с. 9]. Отже, конкурентоспроможність регіону виз�
начається не тільки продуктивністю, а й інституціональ�
ною та ринковою структурою регіону. Згідно з альтер�
нативним визначенням, що відображає ці погляди, кон�
курентоспроможність являє собою "здатність економі�
ки регіону оптимізувати свої внутрішні активи для того,
щоб конкурувати та досягати успіху на національному
та глобальному ринках та адаптуватися до змін на цих
ринках" [15, с. 9].

Про недоцільність повної асоціації конкурентосп�
роможності регіону з конкурентоспроможністю окре�
мого підприємства свідчать також наступні тверджен�
ня [6, с. 8]:

— регіон, навіть не будучи конкурентоспроможним,
не припиняє свого існування (на відміну від неконкурен�
тоспроможних підприємств, які у випадку збитковості
своєї діяльності припиняють функціонування);

— забезпечення конкурентоспроможності на рівні
регіону не завжди відбувається у збиток іншим, як на

Таблиця 1. Альтернативні підходи до визначення сутності міжнародної
конкурентоспроможності регіону

Підхід Сутність підходу Прихильники 
підходу Недоліки підходу 

Мікро- 
економічний  

Міжнародна 
конкурентоспроможність 
регіону – агрегований 
показник 
конкурентоспроможності 
фірм. 
Ключовий індикатор – 
продуктивність 

М. Портер [17],  
Д. Вебстер,  
Л. Мюллер [20], 
І. Бегг [8] 

- ототожнення категорії 
конкурентоспроможності з 
продуктивністю; 
- ігнорування впливу 
національної та 
глобальної економіки на 
розвиток регіону 

Макро-
економічний 

Міжнародна 
конкурентоспроможність 
регіону – похідна 
конкурентоспроможності 
країни.  
Ключовий індикатор – 
сприятливе бізнес-
середовище 

М. Кітсон,  
Р. Мартін,  
П. Тайлер [13], 
М. Сторпер [19] 

- недієвість більшості 
макроекономічних 
законів та 
закономірностей на 
регіональному рівні, що 
унеможливлює 
застосування концепції 
макроекономічної 
конкурентоспроможності 
на рівні регіону 

Інтегральний Конкурентоспроможність 
регіону не є простою 
інтерпретацією ані 
макроекономічної, ані 
мікроекономічної 
конкурентоспроможності. 
Ключові індикатори: 
продуктивність, рівень 
життя та зайнятості 
населення 

Європейська Комісія 
[18], 
Р. Селліні, А. Сочі 
[10] 

- невідображення ролі 
регіонів у формуванні 
міжнародних 
конкурентних переваг 
національних економік 

* Складено автором на основі джерел [8; 9; 10; 13; 15; 17; 18; 19; 20].
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мікроекономічному рівні. Успіх одного регіону може
створювати можливості для інших регіонів, особливо —
сусідніх. Ці регіони отримуватимуть переваги від ефек�
ту полюсу росту, створеного динамічним регіоном;

— створення зайнятості (як на кількісному, так і на
якісному рівні) є одним з показників успіху регіону у
досягненні конкурентоспроможності, що не є характер�
ним для конкурентоспроможності фірм. Більш того,
якщо економіка регіону складається з висококонкурен�
тних підприємств з мікроекономічної точки зору, однак
їх діяльність створює низьку додаткову вартість у пе�
рерахунку на працюючого, регіон не буде вважатися
конкурентоспроможним.

Представники макроекономічного підходу визнача�
ють конкурентоспроможність регіону як похідну кон�
курентоспроможності країни. Вони виходять з того, що
мікроекономічна продуктивність є необхідною, однак
недостатньою умовою конкурентоспроможності регі�
ону. Основні позиції даного підходу відображає визна�
чення М. Сторпера, згідно з яким "конкурентоспро�
можність регіону — це здатність економіки (міста) за�
лучати і утримувати фірми зі сталими або зростаючими
ринковими частками, одночасно забезпечуючи сталий
чи зростаючий рівень життя для зайнятих у економіці"
[19, с. 20]. Це означає, що регіон є конкурентоспромож�
ним, якщо у ньому створено умови, які уможливлюють
створення доданої вартості, покращення життєвого
рівня та добробуту населення. М. Кітсон, Р. Мартін і П.
Тайлер [13] також акцентують увагу на ролі регіонів як
"основного місцерозташування для організації та управ�
ління економічним ростом і створення добробуту". Од�
нак даний підхід є дещо обмеженим, оскільки певні за�
кони теорії міжнародної торгівлі не діють на рівні регі�
ону. На міжрегіональному рівні інструменти економіч�
ного регулювання, які у теорії дозволяють переходити
від "режиму абсолютних переваг" до "режиму по�
рівняльних переваг", зокрема еластичність цін та заро�
бітних плат і коливання валютного курсу, належним
чином не спрацьовують на регіональному рівні або вза�
галі відсутні. Разом з тим, трансрегіональна мобільність
мобільних факторів виробництва може виявитись вирі�
шальним чинником розвитку [11, с. 2397]. В умовах
відсутності апарату інструментів макроекономічного
регулювання базові засади концепції макроекономічної
конкурентоспроможності не можуть бути застосовані
на регіональному рівні.

Отже, кожен із зазначених підходів не може бути у
повному обсязі адаптованим до визначення сутності
міжнародної конкурентоспроможності регіону, оскіль�
ки конкурентна боротьба суб'єктів різного рівня має
дещо відмінний характер і правила конкурентної бо�
ротьби. Європейський експерт Д. Сепик відзначає, що
конкурентоспроможність на рівні регіону визначити
набагато складніше, ніж на рівні підприємства [5, с. 197—
205]. По�перше, це обумовлено тим, що конкурентосп�
роможність на рівні регіону зазвичай розглядається у
рамках макроконцепції, а не як специфічно регіональ�
не питання. По�друге, відсутній широкий консенсус
відносно конкурентоспроможності на макрорівні. По�
третє, визначення конкурентоспроможності еволюціо�
нує у часі. За умов обмеженості мікро� і макроекономі�
чного підходів, оптимальним щодо визначення міжна�
родної конкурентоспроможності регіону є інтегральний
підхід. Його прихильники Р. Селліні та А. Сочі [12]
стверджують, що конкурентоспроможність регіону не
є простою інтерпретацією ані макроекономічної, ані
мікроекономічної конкурентоспроможності, оскільки
регіони не є ані сукупністю фірм, ані спрощеною, змен�
шеною моделлю національної економіки. За визначен�
ням Європейської Комісії, конкурентоспроможність
регіону — це здатність виробляти товари та послуги, що
відповідають вимогам міжнародних ринків, й одночас�
но забезпечувати високі та стабільні доходи чи, більш
загально, здатність генерувати в умовах зовнішньої кон�

куренції відносно високі доходи та рівень зайнятості [18,
с. 4]. Прихильники інтегрального підходу відмічають, що
визначення конкурентоспроможності на рівні регіону є
найбільш складною і комплексною проблемою, ніж на
рівні фірм або національних економік.

2. Багатоваріантність поняття "міжнародна конку�
рентоспроможність регіону", яка виявляється у тому,
що під конкурентоспроможністю розуміють окремі її
характеристики, категорію конкурентоспроможності
ототожнюють з продуктивністю і ефективністю, які не�
рідко розглядають як однопланові. Зокрема, П. Баклі
[10] відзначає: "конкурентоспроможність — це як про�
дуктивність (досягнення цілей за мінімально можливих
витратах) і ефективність (вибір правильних цілей). Це
вибір як цілей, так і засобів їх досягнення". Поняття
продуктивності, ефективності та конкурентоспромож�
ності є взаємопов'язаними, однак не ідентичними: "кон�
курентоспроможність грунтується на останній [ефек�
тивності], несе у собі складні взаємозв'язки господарю�
ючих суб'єктів — окремих фірм, корпорацій, галузевих
об'єднань і національних комплексів" [1, с. 77].

Крім того, під міжнародною конкурентоспромож�
ністю розуміють:

— володіння конкурентними перевагами: "конку�
рентоспроможність економіки регіону — це володіння
абсолютними і порівняльними перевагами, що дозволя�
ють, поєднуючи ринкове саморегулювання і державне
регулювання, активно брати участь в економічних відно�
синах на внутрішньому і зовнішньому ринках з метою
забезпечення високого рівня і якості життя населення
регіону" [7, с. 10];

— сукупність відносин між регіонами: "як економі�
чна категорія конкурентоспроможність регіону вира�
жає сукупність множинних відносин між регіонами з
приводу економічних ресурсів і споживачів в умовах
конкурентної взаємодії з іншими регіонами" [2, c. 19].

На нашу думку, під міжнародною конкурентоспро�
можністю регіону слід розуміти порівняльну характе�
ристику соціально�економічної системи регіону, яка
відображає його здатність в умовах зовнішньої конку�
ренції забезпечувати соціально�економічний розвиток
регіону та високий конкурентний статус у світовому
економічному просторі через ефективне використання
традиційних та створення унікальних ресурсів розвит�
ку на умовах відкритості, самостійності та довгостро�
ковості.

При цьому, основними характеристиками поняття
"міжнародна конкурентоспроможність регіону" є:

— відносність: конкурентоспроможним регіон може
бути тільки порівняно з іншими регіонами (при цьому,
конкуренція є абсолютним поняттям, тобто вона або
існує, або ні, або набуває специфічних форм співробіт�
ництва). Конкурентоспроможність передбачає на�
явність економічного суперництва, оскільки товари і
послуги мають вироблятися не тільки у вільних і спра�
ведливих ринкових умовах, але і в умовах відкритого
ринку. Так, Калюжнова Н.Я. відзначає, що "здатність
мати успіх у досягненні цілей при наявності економіч�
ного суперництва з іншими регіонами є проявом конку�
рентоспроможності регіону" [2, с. 20]. Конкурентосп�
роможність — це здатність співіснування з іншими еко�
номічними суб'єктами в умовах зіткнення інтересів;

— системність: міжнародна конкурентоспро�
можність регіону являє собою певну систему, яка вклю�
чає цілі, які досягаються при забезпеченні конкурентос�
проможності, відносини із зовнішнім середовищем (зок�
рема, множинні відносини з іншими регіонами з приво�
ду економічних ресурсів і споживачів), елементи, які за�
безпечують конкурентоспроможність (джерела, факто�
ри, конкурентні переваги, критерії оцінки конкурентос�
проможності) та взаємозв'язки між цими елементами;

— динамічність: міжнародна конкурентоспро�
можність регіону у статистичному вимірі передбачає
здатність конкурувати у даний час, у динамічному ас�
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пекті — здатність до підвищення конкурентоспромож�
ності. Конкурентоспроможність переважно визначаєть�
ся досягненням соціально�економічної оптимальності
у довгостроковій перспективі. Конкурентоспро�
можність — це здатність і вміння досягати успіху,
відтворювати, повторювати його;

— вимірність: міжнародна конкурентоспроможність
регіону характеризується певним набором якісних і
кількісних показників;

— комплексність: міжнародна конкурентоспро�
можність регіону включає економічну (передбачає ви�
соку продуктивність факторів виробництва, здатність
виробляти товари та послуги, що відповідають вимогам
міжнародних ринків) і соціальну (забезпечення зайня�
тості та добробуту населення) складову, а також пози�
ціонування регіону в міжнародному економічному про�
сторі;

— багатофакторність: міжнародна конкурентоспро�
можність регіону формується під впливом численних
внутрішніх і зовнішніх факторів, причому все більшої
вагомості набувають зовнішні фактори. Конкурентосп�
роможність регіону в умовах глобалізації виступає як
готовність відповідати на виклики глобального середо�
вища, здатність адаптації до зміни умов, до пошуку і
захисту локальних конкурентних переваг;

— причинність (каузальність): регіони виступають
центрами генерування унікальних конкурентних пере�
ваг (шляхом ефективного використання традиційних
ресурсів розвитку) і забезпечують зміцнення міжнарод�
ного конкурентного статусу країни в цілому.

Таким чином, міжнародна конкурентоспроможність
регіону має визначатися із акцентуванням уваги на ролі
регіону як самостійного учасника конкурентних про�
цесів, здатного впливати на макроекономічні умови гос�
подарювання.

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення та систематизації існуючих

підходів до визначення міжнародної конкурентоспро�
можності регіонів, їх критичного аналізу та виокрем�
лення основних характеристик категорії "міжнародна
конкурентоспроможність регіону", ми зробили такі вис�
новки.

1. Міжнародна конкурентоспроможність регіону є
складною і дискусійною категорією, у дослідженні якої
склалися такі основні підходи, як мікро�, макроеконо�
мічний та інтегральний. Однак, зазначені підходи не є
універсальними, мають певну обмеженість у визначенні
міжнародної конкурентоспроможності регіонів та не
враховують переоцінку ролі регіонів, які за сучасних
умов розглядаються як самостійні учасники міжнарод�
них конкурентних відносин, що визначають конкурен�
тоспроможність національної економіки.

2. Враховуючи комплексність і значущість цієї ка�
тегорії, під міжнародною конкурентоспроможністю
регіонів слід розуміти порівняльну характеристику соц�
іально�економічної системи регіону, яка відображає
його здатність в умовах зовнішньої конкуренції забез�
печувати соціально�економічний розвиток регіону та
високий конкурентний статус у світовому економічно�
му просторі через ефективне використання традиційних
та створення унікальних ресурсів розвитку на умовах
відкритості, самостійності та довгостроковості.

3. Категорія "міжнародна конкурентоспроможність
регіону" характеризується такими властивостями, як
відносність, системність, динамічність, вимірність, ком�
плексність, багатофакторність і причинність (кау�
зальність).

Подальші дослідження доцільно спрямувати на іден�
тифікацію системи ключових факторів міжнародної
конкурентоспроможності регіонів, що слугуватиме тео�
ретичною основою розробки регіональних стратегій
підвищення міжнародного конкурентного статусу на�
ціональної економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Споживчий кредит відіграє значну роль у соціаль�

но�економічному розвитку держави, підвищуючи жит�
тєвий рівень населення, задовольняючи його потреби і
тим самим забезпечуючи рух матеріальних цінностей. В
умовах фінансово�економічної кризи, коли всі еко�
номічні суб'єкти відчувають дефіцит грошових коштів
— споживчий кредит стає життєво необхідним.

В Україні в докризовий період (2005—2008 рр.) спо�
живче кредитування розвивалось швидкими темпами,
причиною чого виступали два основні чинники [1, с. 4]:

— по�перше, з 2000 р. на український ринок почали
активно виходити міжнародні банки, які принесли із со�
бою практику та продукти споживчого кредитування. Це
сприяло збільшенню пропозиції на кредитному ринку;

— по�друге, у 2003 р. НБУ переглянув Положення
про кредитування та скасував заборону надавати фізич�
ним особам кредити в іноземній валюті. Таке рішення
відкрило шлях для споживчих кредитів, ставки за яки�
ми здавались більш привабливими, та стимулювало по�
пит на них.

У гонитві завоювання більшої частини ринку банки
послаблювали вимоги щодо надання кредитів, іноді
навіть не вимагали довідки про доходи позичальника,
зменшували час на підготовку кредитної угоди тощо.
Споживчі кредити стали загальнодоступними. Такий
безпечний розвиток споживчого кредитування призвів
до значних проблем із настанням кризи (2008—2009 рр.),
зокрема до погіршення якості кредитного портфеля
банків. Щоб хоч якось себе убезпечити, зменшити кре�
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дитний ризик, банківські установи підвищили вимоги до
кредитів і тим самим майже припинили їх видачу. В
післякризовий період (2009—2012 рр.) споживче креди�
тування повільно відновлюється, проте ще і досі не вий�
шло на докризові обсяги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Споживче кредитування з різних позицій досліджу�

вали: І. Брітченко, В. Василенко, Д. Гриньков, С. Кудря�
шов, О. Куценко, В. Мамутов, Н. Меджибовська, А. Уля�
новський, С. Щеглова та ін. У їхніх працях розглядаєть�
ся зміст і форми проведення споживчого кредитуван�
ня, вивчаються норми правового регулювання та захис�
ту прав споживачів�позичальників, визначаються напря�
ми розвитку такого кредитування в Україні. Кількість і
різноманітність робіт з даної проблематики підтверд�
жує актуальність даної теми. Проте і досі це питання
залишається недостатньо вивченим, адже в процесі спо�
живчого кредитування виникають значні проблеми, що
свідчить про необхідність подальших досліджень.

Проблематика, яка досліджується в даній статті,
зумовлює постановку наступних завдань: проаналізу�
вати сучасний стан споживчого кредитування та
здійснити його оцінку; визначити основні проблеми, які
перешкоджають розвитку споживчого кредитування та
шляхи їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проаналізуємо розвиток споживчого кредитуван�

ня в Україні за останні роки (табл. 1).
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Як видно з табл. 1, в докризовий період (2005—2008
рр.) частка кредитів, наданих фізичним особам в загаль�
ному кредитному портфелі, мала тенденцію до збіль�
шення внаслідок підвищеного попиту на споживчі кре�
дити та іпотеку, пов'язаного з підвищенням платоспро�
можності громадян. Темпи зростання кредитів, наданих
фізичним особам, були значно вищими, ніж кредитів, на�
даних суб'єктам господарювання, в середньому на 53,6
п.п., хоча і мали тенденцію до зниження — за період
2005—2008 рр. зменшились на 73,1 п.п.

На відміну від обсягів наданих кредитів суб'єктам
господарювання, обсяги кредитів, наданих фізичним

особам під час кризи у 2009 р., зменшились на 39,3 млрд
грн., порівняно з 2008 р. і продовжували зменшуватись
у подальші роки. Темпи зростання також мали тенден�
цію до зменшення. Дана ситуація пояснюється посилен�
ням вимог щодо оцінки кредитоспроможності позичаль�
ника, що в свою чергу призупинило темпи зростання
споживчого кредитування.

З табл. 1. випливає, що за досліджуваний період в
структурі кредитів наданих фізичним особам за видами
валют переважала частка кредитів, виданих в іноземній
валюті, на відміну від кредитів, які видавались суб'єк�
там господарювання. За період 2005—2008 рр. обсяги

Таблиця 1. Динаміка показників, що характеризують кредити, надані фізичним особам банківською системою України
у 2005—2012 рр.

Джерело: розраховано автором на основі статистичних матеріалів [2, с. 139—141, 149—150].

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кредитний портфель, млрд грн. 143,4 245,2 426,9 734,0 723,3 732,8 801,8 815,1 
Кредити, надані суб’єктам госп-ня, 
млрд грн. 106,1 160,5 260,5 443,7 462,2 501,0 575,5 605,4 

Співвідношення кредитів, наданих суб’єктам 
господарювання, до кредитного портфелю, % 74,0 65,4 61,0 60,4 63,9 68,4 71,8 74,3 

Кредити, надані фізичним особам, млрд грн. 35,7 82,0 160,4 280,5 241,2 209,5 201,2 187,6 
Темпи зростання кредитів, наданих фізичним 
особам, % 248,0 223,7 195,6 174,9 86,0 86,9 96,0 93,2 

Співвідношення кредитів, наданих фізичним 
особам до кредитного портфелю, % 25,6 33,4 37,6 38,2 33,4 28,6 25,1 23,0 

Кредити, надані суб’єктам господарювання в 
національній валюті, млрд грн. 81,3 123,8 213,8 300,2 355,5 395,5 478,6 515,6 

Кредити, надані фізичним особам в 
національній валюті,  
млрд грн. 

15,3 30,7 58,4 78,8 66,7 64,8 86,7 102,7 

Темпи зростання кредитів в національній 
валюті, % 201,1 200,6 190,3 135,0 84,6 97,1 133,8 118,5 

Співвідношення кредитів в національній валюті 
до кредитного портфеля фізичних осіб, % 

42,9 37,4 36,4 28,1 27,6 30,9 43,1 54,7 

Кредити, надані суб’єктам госп-ня в 
іноземній валюті,  
млрд грн. 

62,1 121,4 213,1 433,8 367,8 337,3 323,2 299,6 

Кредити, надані фізичним особам в іноземній 
валюті, млрд грн. 20,4 51,3 102,0 201,7 174,6 144,8 114,6 84,9 

Темпи зростання кредитів в іноземній валюті, % 238,8 252,1 198,7 197,7 86,6 82,9 79,1 74,2 

Співвідношення кредитів в іноземній валюті 
до кредитного портфеля фізичних осіб, % 

57,1 62,6 63,6 71,9 72,4 69,1 56,9 45,3 

Довгострокові кредити, надані суб’єктам 
госп-ня, млрд грн. 

88,6 159,0 295,4 512,0 492,3 490,1 504,4 470,9 

Довгострокові кредити, надані фізичним 
особам, млрд грн. 28,9 69,2 139,7 252,7 218,7 183,0 165,4 149,1 

Темпи зростання довгострокових кредитів, % 240,9 239,8 201,7 180,9 86,6 83,7 90,4 90,1 

Співвідношення довгострокових кредитів до 
кредитного портфеля фізичних осіб, % 

81,0 84,4 87,1 90,1 90,7 87,3 82,2 79,4 

Короткострокові кредити, надані суб’єктам 
господарювання, 
млрд грн. 

54,8 86,2 131,5 222,0 231,0 242,8 297,4 344,2 

Короткострокові кредити, надані фізичним 
особам, млрд грн. 6,8 12,8 20,7 27,8 22,5 26,6 35,9 38,6 

Темпи зростання короткострокових кредитів, % 163,7 188,4 162,1 134,1 81,0 117,9 135,1 107,5 

Співвідношення короткострокових кредитів до 
кредитного портфеля фізичних осіб, % 

19,0 15,6 12,9 9,9 9,3 12,7 17,8 20,6 

Процентні ставки за кредити, надані 
суб’єктам господарювання, % 

14,6 14,1 13,5 16 18,3 14,6 14,3 16 

в т.ч. процентні ставки за кредити, надані в 
національній валюті, % 

16,4 15,4 14,4 17,8 20,9 15,7 16 18,4 

процентні ставки за кредити, надані в 
іноземній валюті, % 

11,5 11,3 11,3 11,6 10 10,5 9,2 9,3 

Процентні ставки за кредитами, наданими 
фізичним особам, % 16,3 15,2 15,6 18,7 22,3 25,2 26,5 27,8 

в т.ч. процентні ставки за кредити, наданими в 
національній валюті, % 20 19,1 19,2 23 24,3 26,4 27,3 27,9 

процентні ставки за кредити, наданими в 
іноземній валюті, % 13,4 12,7 13 14,3 16,2 13 12,3 11,4 
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такого виду кредитів мали тенденцію до збільшення, а
саме збільшились на 181,3 млрд грн. Проте темпи зрос�
тання мали коливальний характер, максимальні темпи
зростання кредитів в іноземній валюті спостерігалось в
2006 р. і становили 252,1%, а протягом 2007—2008 рр.

вони впали на 54,4 п.п. і в 2008 р. становили
197,7%. Високий попит на даний вид кредитів
пояснювався нижчим рівнем процентних
ставок за кредитами в іноземній валюті по�
рівняно з процентними ставками на кредити
в національній валюті, а також стабільним
обмінним курсом гривні щодо долара США.

З 2009 р. ситуація з валютним кредитуван�
ням змінилась на протилежну, у зв'язку із де�
вальвацією гривні та державною забороною
надання споживчих кредитів в іноземній ва�
люті. Таким чином обсяги і темпи зростання
кредитів, наданих в іноземній валюті, мали
тенденцію до зменшення, і в 2012 р. обсяги
надання кредитів становили лише 84,9 млрд
грн., а темпи зростання — 74,2%. Слід заува�
жити, що в період 2009—2011 рр. обсяги кре�
дитів, наданих в національній валюті, хоч і
зменшувались, проте темпи їх зростання, на�
впаки, збільшувались. У 2011 р. темпи зрос�
тання вперше, з 2005 р., перевищили темпи
зростання кредитів в іноземній валюті і ста�
новили 133,8% (темпи зростання кредитів в
іноземній валюті — 79,1), а обсяг наданих кре�
дитів в національній валюті становив 86,7
млрд грн., що на 7,9 млрд грн. більше, ніж в
докризовий період. У 2012 р. обсяги надання

кредитів в національній валюті (102,7 млрд грн.) вперше,
з 2005 р., перевищили обсяги надання кредитів в іноземній
валюті (84,9 млрд грн.).

У структурі кредитів, наданих фізичним особам за
строками кредитування, питома вага довгострокових

кредитів, на відміну від
кредитів наданих суб'єк�
там господарювання, на�
багато більше питомої
ваги короткострокових
кредитів. Обсяги довгост�
рокових кредитів збільшу�
вались в докризовий пері�
од, а в післякризовий —
зменшувались, тому у 2012
р. становили 149,1 млрд
грн., що в 1,7 разів менше,
ніж були в 2008 р. — 252,7
млрд грн. Темпи зростан�
ня довгострокових кре�
дитів протягом усього
досліджуваного періоду
мали тенденцію до зни�
ження, хоча в докризовий
період були вищими, ніж
темпи зростання довгост�
рокових кредитів наданих
суб'єктам господарюван�
ня, що свідчить про більш
споживчий характер да�
них кредитів. Слід заува�
жити, що перше різке зни�
ження темпів зростання
довгострокових кредитів
спостерігалось не під час
кризи, а в 2007 р. — на 38,1
п.п., тоді як у 2006 р. лише
на 1.1 п.п., що було зумов�
лено насиченням спожив�
чого ринку товарами та
високим рівнем цін на не�
рухомість.

Коли обсяги короткос�
трокових кредитів посту�
пово збільшувались, зни�
ження спостерігалось
лише у 2009 р. на 5,3 млрд
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Рис. 1. Структура кредитного портфеля фізичних осіб за цільовим
спрямуванням кредитів протягом 2006—2012 рр., млрд грн.

Джерело: складено автором на основі [2, с. 149—150].

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Споживчі кредити, млрд грн.  58,5 115,0 186,1 137,1 122,9 126,2 125,0 
Темпи зростання споживчих кредитів, %   196,8 161,8 73,7 89,7 102,6 99,1 
Частка споживчих кредитів в кредитному портфелі 
фізичних осіб, % 71,3 71,7 66,3 56,8 58,7 62,7 66,6 

в т. ч. кредити в національній валюті, млрд грн.  26,1 49,1 66,7 52,2 52,5 71,1 85,4 
кредити в іноземній валюті, млрд грн.  32,4 65,9 119,4 84,9 70,5 55,1 39,6 
довгострокові кредити, млрд грн. 0 52,0 99,0 77,3 67,5 56,5 47,5 
середньострокові кредити, млрд грн. 47,0 44,0 61,9 40,6 32,3 37,4 41,7 
короткострокові кредити, млрд грн. 11,4 19,1 25,1 19,2 23,1 32,3 35,9 
Кредити на придбання, будівництво та 
реконструкцію нерухомості, млрд грн. 

20,4 40,8 88,4 98,8 82,0 70,4 58,4 

Темпи зростання даного виду кредитів, %  199,8 216,7 111,8 83,0 86,0 82,9 
Частка даного виду кредиту в кредитному портфелі 
фізичних осіб, % 24,9 25,4 31,5 41,0 39,1 35,0 31,1 

в т. ч. кредити в національній валюті, млрд грн.  2,4 6,1 8,8 11,6 9,8 12,5 14,2
кредити в іноземній валюті, млрд грн.  18,0 34,7 79,5 87,2 72,1 57,9 44,2 
довгострокові кредити, млрд грн. 20,1 40,3 87,0 96,3 79,7 68,1 56,9 
короткострокові кредити, млрд грн. 0,3 0,5 1,4 2,5 2,3 2,4 1,6 

Інші кредити, млрд грн.  3,1 4,6 6,1 5,3 4,6 4,6 4,2 

Темпи зростання інших кредитів, %   145,5 132,2 88,3 86,9 98,8 91,4 
Частка інших кредитів в кредитному портфелі 
фізичних осіб, % 3,8 2,9 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 

в т. ч. кредити в національній валюті, млрд грн.  2,2 3,2 3,3 2,8 2,4 3,1 3,1 

кредити в іноземній валюті, млрд грн.  1,0 1,3 2,8 2,5 2,2 1,5 1,1 

довгострокові кредити, млрд грн. 2,1 3,4 4,8 4,6 3,5 3,4 3,0 
короткострокові кредити, млрд грн. 1,0 1,2 1,3 0,8 1,1 1,2 1,1 

Із загальної суми іпотечні кредити, млрд грн. 20,5 73,1 143,4 132,8 110,7 97,4 63,2 

Темпи зростання іпотечних кредитів, %   356,1 196,2 92,6 83,4 88,0 64,8 
Частка іпотечних кредитів в кредитному портфелі 
фізичних осіб, % 25,0 45,6 51,1 55,0 52,8 48,4 33,7 

в т. ч. кредити в національній валюті, млрд грн.  2,5 13,7 21,3 20,5 18,1 21,9 20,7 

кредити в іноземній валюті, млрд грн.  18,0 59,4 122,1 112,2 92,6 75,5 42,5 

довгострокові кредити, млрд грн. 20,2 71,6 140,1 129,3 107,4 92,8 60,2 
короткострокові кредити, млрд грн. 0,3 1,5 3,4 3,4 3,3 4,7 2,9 

Таблиця 2. Динаміка показників, що характеризують кредити, надані фізичним особам за
цільовим спрямуванням за видами економічної діяльності у 2005—2012 рр.

Джерело: розраховано автором на основі статистичних матеріалів [2, с. 149—150].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201378

грн. порівняно з 2008 р. Тому в 2012 р. обсяги короткос�
трокових кредитів були вищі, ніж у докризовий період, і
становили 38,6 млрд грн., порівняно з 27,8 млрд грн. у 2008
р. Щодо темпів зростання короткострокових кредитів,
то вони мали переважно коливальний характер, проте в
післякризовий період темпи зростання мали тенденцію
до збільшення, а протягом 2010—2012 р.р. навіть переви�
щували темпи зростання довгострокових кредитів.

Структура кредитного портфеля фізичних осіб за
цільовим спрямуванням кредитів протягом 2006—2012
рр. представлена на рис. 1.

Як видно з рис. 1, основну частку кредитів у кредит�
ному портфелі фізичних осіб складають споживчі кре�
дити — в середньому 64,9% та кредити на придбання,
будівництво та реконструкцію нерухомості — в серед�
ньому 32,6%; в тому числі із загальної суми іпотека ста�
новить в середньому 44,5%.

В усіх кредитах, виданих за цільовим спрямуванням,
значно переважала частка довгострокових валютних кре�
дитів, що з урахуванням існуючої диспропорції за стро�
ками залучених банками депозитів та складної економі�
чної ситуації, підвищувало кредитні ризики (табл. 2).

Дана ситуація, з довгостроковими кредитами в іно�
земній валюті, є звичайною для кредитів на придбання
та будівництво нерухомості, а також іпотеки, адже дов�
готерміновість — це особливість такого виду кредитних
послуг, які мають інвестиційний характер. А споживчі
кредити в іноземній валюті не були доцільними, оскіль�
ки такі кредити надавались для купівлі авто, побутової
техніки та інших товарів в основному іноземного вироб�
ництва, відповідно збільшуючи обсяги імпорту та
підтримуючи економіку інших країн.

Крім того, встановлено, що надання довгостроко�
вих кредитів за умов скорочення темпів росту спожив�
чого кредитування може призвести до збільшення ри�
зиків банківської системи, пов'язаних зі збитковістю
таких операцій. Визначено, що найбільш ефективний
термін довгострокових позик становить 3 роки. Пов'я�
зано це з динамікою кредитної заборгованості, за якої
при щомісячному зменшенні основного боргу відповід�
но зменшуються і доходи банку [3, с. 11]. Як видно з табл.
2, середньострокові кредиті (від 1—5 років) в Україні ма�
ють питому вагу більше, ніж короткострокові, проте
меншу, ніж довгострокові кредити, тобто ефективного
балансу не досягнуто.

Як видно з табл. 1, процентні ставки за кредитами,
наданими фізичним особам в середньому на 5,8 п.п.,
вищі, ніж за кредитами, наданими суб'єктам господарю�
вання, в тому числі в національній валюті — на 6,5 п.п., а
в іноземній — на 12,3 п.п. Процентні ставки за кредита�
ми фізичних осіб у іноземній валюті в середньому на 10,1
п.п. нижчі за процентні ставки за кредитами в націо�
нальній валюті. Причому в післякризовий період став�
ки за кредитами в іноземній валюті мали тенденцію до
зниження, а в національній — до збільшення, що пояс�
нюється підвищеним попитом на кредити в національній
валюті. Проте провідні вітчизняні банкіри ще у 2008—
2009 р.р. стверджували, що процентні ставки досягли
свого критичного максимуму і позичальники не зможуть
собі дозволити платити за кредит 30% річних, окрім того
економічно не виправдані процентні ставки більше 20%
річних [4]. Процентні ставки за кредитами в націо�
нальній валюті навіть в кризові роки складали 23%
річних у 2008 р. та 24,3% — у 2009 р., а в 2012 р. взагалі
сягнули 27,9%. У той час як за кордом, наприклад в Іта�
лії, економічне становище якої знаходиться не в найк�
ращому стані, процентні ставки за споживчими креди�
тами становлять 7—12%, іпотеку — 4,75% [5].

Значна вартість українських кредитів пов'язана з
недостатньою капіталізацією банків, із порівняно не�
значними обсягами залучених депозитів, низькою пла�
тоспроможністю позичальників, недосконалим законо�
давством, яке не надає реальних юридичних гарантій
щодо погашення боргів, зокрема це стосується позик

під заставу майна, що зумовлює високий ризик не по�
вернення кредитів, або їх прострочення.

Питання визначення ставки справедливого процен�
та є актуальним не лише в умовах кризи, а й в умовах
перехідної економіки. Політика "дешевих грошей" має
переваги, пов'язані з можливістю стимулювання інвес�
тицій, кредитування пріоритетних сфер економічної
діяльності. Водночас низькі процентні ставки не завж�
ди дають змогу отримати бажані результати, оскільки
скорочують обсяги зберігання фінансових ресурсів, що
не сприяє зростанню інвестицій в перспективі. Не вип�
равдовує себе й вибіркове кредитування, оскільки че�
рез ефект кредитного мультиплікатора кредитні резер�
ви розділяються по всіх галузях економіки [6, с. 217].

Найважливішими чинниками, які формують величи�
ну справедливої процентної ставки, мають бути:

— досягнення позитивного рівня процента;
— побудова структури процентних ставок, за якої

повинне бути досягнуте оптимальне співвідношення між
рентабельністю реального виробництва, доходами на�
селення, банківським процентом та інфляцією;

— досягнення раціонального співвідношення реаль�
ної процентної ставки з процентними ставками основ�
них зовнішньоекономічних партнерів.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши сучасний стан споживчого креди�

тування в Україні, можна зробити висновок, що досвід,
отриманий під час банківської кризи, пішов вітчизняно�
му банківництву на користь, так, сьогодні споживчі кре�
дити: надаються в національній валюті, що зменшує ри�
зики, ліквідуючи валютний ризик як для кредиторів, так
і для позичальників; переважно надаються короткост�
рокові кредити; мають підвищені вимоги при оцінці кре�
дитоспроможності позичальника, зокрема банки відмо�
вились використовувати у своїй діяльності результати
тіньової економіки, коли позичальники не могли офіц�
ійно підтвердити свої доходи.

Проте незважаючи на деякі здобутки, споживче
кредитування ще має ряд проблем і потребує реформу�
вання. Перед кредиторами ще стоїть проблема належ�
ної оцінки кредитоспроможності позичальника, адже
підвищені вимоги іноді є занадто жорсткими, що не ро�
бить споживчий кредит доступним для населення;
вартість споживчого кредиту надто висока, що не ро�
бить його вигідним для позичальника тощо.

Для розвитку споживчого кредитування в Україні
необхідно забезпечити доступність, вигідність і
зручність даного виду кредиту.
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У сучасних умовах господарювання по�новому по�
винні розглядатися проблеми зовнішньоекономічної
діяльності у галузях промисловості та зовнішній пол�
ітиці промислових підприємств. Зовнішнє середовище
організацій як відкритих систем стає все більш мінли�
вим та слабко прогнозованим, разом з тим, розвиток
інформаційно�комунікативних технологій фактично
унеможливлює ізоляцію та захист підприємств від не�
гативного впливу численних змін та перетворень в його
оточенні. Таким чином, на думку автора, суттєвого пе�
реопрацювання потребують системи управління ЗЕД
промислових підприємств з позиції надання їм такої
властивості, як адаптивність.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Побудова адаптивних систем управління ЗЕД на

промислових підприємствах України ускладнюється ря�
дом об'єктивних економічних проблем, насамперед, це
— низька активність cуб'єктів господарювання щодо
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що обу�
мовлена наступними факторами:

— слабким інвестуванням, що призводить до реалі�
зації лише маломаштабних проектів зовнішньоеконом�
ічної діяльності;
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Стаття присвячується проблемі побудови адаптивних систем управління в зовнішньоекономічній

діяльності підприємств й організацій України. Розкрито принципи здійснення ЗЕД в організації як

відкритій системі. Обгрунтовано необхідність надання організаційноBуправлінським структурам ЗЕД

такої властивості, як адаптивність. На основі цього розроблено Концептуальну схему функціонування

адаптивної системи управління процесами ЗЕД на підприємстві (АСУЗЕД).

The article is devoted to the problem of adaptive control systems in foreign economic activity of Ukrainian

enterprises and organizations. There are principles of the foreign economic activity in the organization as an

open system in this article. The author emphasizes necessity of giving to organizational and management

structures, related with foreign economic activity, properties such as adaptability. On the basis of this it is created

the Conceptual function scheme of the adaptive process management system for foreign trade at the enterprise

in the article.
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— недостатнім рівнем ефективності на стадії комер�
ційної реалізації проектів зовнішньоекономічної діяль�
ності;

— браком прагнення керівників підприємств та га�
лузей до технологічної перебудови, формування гнуч�
ких організаційних структур;

— замалою питомою вагою використання новітніх
технологій здійснення ЗЕД;

— недостатньо активною державною політикою
стимулювання ЗЕД;

— відсутністю єдиних критеріїв оцінки ефективності
ЗЕД, які б сприяли вищій обгрунтованості прийняття
управлінських рішень.

Крім вищезазначених проблем, у вітчизняній нау�
ковій літературі в цілому розкрито зміст категорій
"адаптивність" та цілком повно визначено властивості
адаптивних систем. У той же час, спостерігається брак
практичних розробок та створення адаптивних систем
управління на промислових підприємствах, що обу�
мовлюється об'єктивною складністю практичного впро�
вадження досягнень економічної науки у виробничо�
господарську практику в умовах кризи та значним
рівнем регламентації у відносинах "підприємства�дер�
жавні органи влади".



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 11/201380

ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У ході проведеного дослідження було опрацьовано

передові дослідження вітчизняних науковців в галузі
дослідження адаптивних систем.

Об'єктом дослідження є системи управління ЗЕД на
промислових підприємствах.

Предметом дослідження — адаптивні системи уп�
равління ЗЕД, що враховують регіональні, галузеві особ�
ливості виробництва на промислових підприємствах
України, а також поведінку споживачів, посередників,
постачальників та ін. гравців, присутніх на вільному рин�
ку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення теоретико�методичних

засад формування адаптивних систем управління в зов�
нішньоекономічній діяльності суб'єктів господарюван�
ня, побудова концепції їх ефективного функціонуван�
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Першочерговим завданням, що передує розробці

будь�якої системи управління певними процесами в
організації, зокрема, її зовнішньоекономічної діяль�
ності, є формування базових принципів здійснення такої
діяльності. Виходячи із цього, визначаємо, що здійснен�
ня ЗЕД на підприємствах повинне відповідати ряду прин�
ципів, які представимо в табл. 1.

До існуючих управлінських функцій щодо реалізації
ЗЕД необхідно ввести специфічні функціональні завдан�
ня та особливо, з погляду автора, функцію постійного
оновлення як технологічних процесів, так і номенкла�
тури продукції. Оскільки зазначене забезпечить таку
властивість системі управління, як адаптивність. Онов�
лення системи управління ЗЕД підприємства — процес,
який повинен бути неперервним і направленим на задо�

волення потреб споживачів, підвищення конкурентос�
проможності на міжнародних ринках та зміцнення
(збільшення) конкурентних переваг підприємства.

Існуючі наукові дослідження також не дають одно�
значної відповіді на питання, яким чином оптимізувати
ЗЕД�процеси. На нашу думку, дослідження з проблем
ЗЕД повинні мати системний характер і базуватися на
таких положеннях:

— об'єктом дослідження є не окремі ЗЕД�проекти,
а сукупність ЗЕД процесів;

— розвиток системи управління ЗЕД визначається
причинним зв'язком, тобто сукупністю тенденцій, які є
проявом дії об'єктивних законів розвитку ЗЕД. Зокре�
ма, особливо важливим завданням системних дослід�
жень є вивчення кількісного то якісного прояву цих тен�
денцій в минулому, що дозволяє визначити характерні
точки переламів, нові тенденції їх прояву у майбутньо�
му;

— управлінські рішення, що приймаються з питань
розвитку ЗЕД та здійсненню ЗЕД�проектів на підприє�
мствах і в галузях промисловості, повинні здійснювати�
ся при повній інформації про майбутні зміни умов. У
сучасних економічних дослідженнях все частіше вико�
ристовується синергитичний підхід. Поняття "синергія"
походить від латинського слова "synergos", що означає
співробітництво, спільно діючий, сприйняття [5].

Комплексність поняття ЗЕД зумовлена тим, що вона
впливає на кожний елемент в системі підприємства
(організації): матеріали, товари, технології, методи уп�
равління, ринки збуту. Тому ЗЕД повинна супроводжу�
ватись стратегічним плануванням змін в елементах сис�
теми. Тобто організація цієї діяльності передбачає, що
всі процеси ЗЕД проходять через усі підрозділи систе�
ми, яка повинна бути готова до можливих передбачува�
них та непередбачуваних змін. Для цього ідеально підхо�
дить адаптивна система. Адаптивна система автоматич�

Принципи ЗЕД Характеристика принципу 
Системність Полягає в розробці сукупності заходів, необхідних для реалізації ЗЕД-проекту у 

взаємозв'язку з концепцією розвитку країни в цілому. 
Процесність Сукупність ціленаправлених дій що встановлюють взаємозв’язки для узгоджених дій 

направлених на досягнення єдиної мети; урахування зворотних зв’язків у процесі 
діяльності на ринку

Динамічність В економіці активно змінюються умови та правила поведінки організацій з метою 
пристосування до ринкового середовища. Динамічність проявляється як взаємозв’язок 
різних методів роботи та факторів впливу. 

Ціленаправленість Принцип допускає встановлення взаємозв'язків між потребами в створенні проектами 
зовнішньоекономічної діяльності і можливостями їхнього здійснення. При цьому 
кінцеві цілі конкретних проектів орієнтуються на потреби, а проміжні – на кінцеві цілі 
цих проектів. 

Соціальність Розробка та впровадження ЗЕД-проектв повинні набувати соціального змісту для 
організації, держави. 

Етапність Даний принцип допускає опис повного циклу кожного етапу формування і реалізації 
проекту. Принцип етапності відображає властивість послідовного нагромадження 
інформації при виконанні етапів і стрибкоподібний, якісний перехід у новий стан при 
задоволенні зовнішніх вимог середовища.

Комплексність Розробка окремих пов'язаних між собою елементів проектної структури, що 
забезпечують досягнення під цілей, повинна здійснюватися відповідно до генеральної 
проекту. 

Селективність Підтримка ЗЕД-проектів за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.  
Ієрархічність Ієрархічність організації ЗЕД-проектів і процесів управління ними допускає їхнє 

подання з різним ступенем діяльності, що відповідає визначеному рівню ієрархії. 
Нижчестоящий рівень підкоряється вищестоящому, а стани процесу на вищестоящому 
рівні обов'язкові при визначенні станів на нижчестоячому. 

Багато-варіантність Для зниження ступеня невизначеності необхідний перехід до різноманітної підготовки 
альтернативних рішень про вибір складу кінцевих цілей проектів та альтернативних 
способів їхнього досягнення. 

Відносно повна 
економічна 
самостійність 

Економічна самостійність передбачає свободу щодо розпорядження власними коштами 
та залученими ресурсами, вільний вибір клієнтів, розпорядження доходами; передбачає 
й економічну відповідальність підприємства за наслідки своєї ЗЕД. Увесь ризик від 
своїх ЗЕД-проектів підприємство бере на себе. 

Орієнтованість Орієнтація будь-якого підприємства на попит і потреби ринку, на запити клієнтів та 
організацію таких послуг, розробку та випуск таких продуктів, котрі користуються 
платоспроможним попитом і можуть принести підприємству близький до запланованого 
прибуток. 

Таблиця 1. Найголовніші принципи здійснення ЗЕД на підприємствах
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но пристосовується до змін зовнішніх
та внутрішніх умов, змінюючи своє фун�
кціонування, свою структуру, якщо це
необхідно, з метою збереження або до�
сягнення оптимального стану [1]. Адап�
тація — це процес пристосування сис�
теми до зовнішніх умов у процесі її існу�
вання (розвитку, еволюції); пристосу�
вання економічної системи та її окре�
мих суб'єктів, працівників до умов зов�
нішнього середовища, що змінюються.
В свою чергу, адаптивна організаційна
структура — це організаційна структу�
ра підприємства, здатна оперативно
пристосуватися до нових завдань, а та�
кож до економічних, правових та інших
умов на національному, світовому рин�
ках [3]. Під адаптивним управлінням ро�
зуміється сукупність методів, які доз�
воляють синтезувати систему управлі�
ння, мають можливість змінювати закон
управління або свою структуру залеж�
но від зміни параметрів об'єкту управ�
ління або зовнішніх дій на об'єкт управ�
ління [2]. Адаптивні системи управлін�
ня розділяються на дві великі групи:
системи зі змінною структурою і само�
налагоджувальні системи [5].

Адаптивні системи володіють таки�
ми основними властивостями:

1) складаються з підсистем, які та�
кож є складними адаптивними система�
ми;

2) є відкритими системами, що об�
мінюється з оточенням речовиною,
енергією та інформацією;

3) є складними системами, власти�
вості яких не виводяться з властивос�
тей її підсистемних рівнів;

4) володіють самоподібністю (фрак�
тальна будова);

5) здатні до адаптивної активності
за рахунок якої збільшуються корисні
їх властивості;

6) можуть підтримувати свій стаці�
онарний стан;

7) спроможні нарощувати впоряд�
кованість і складність за рахунок адап�
тивної активності.

Результати проведеного дослі�
дження засвідчують, що для вирішення широкого кола
взаємопов'язаних завдань з підвищенням ефективності
ЗЕД�процесів з урахуванням їх рівня, визначення пріо�
ритетності та доцільності їх державної підтримки, реа�
лізації за рахунок податкових пільг, пільгового креди�
тування та безпосереднього фінансування, необхідно
використовувати системний підхід. У сучасних умовах
розвитку економіки України довгострокове прогнозу�
вання потребує створення спеціальної методології,
особливих математичних і програмно�інформаційних
засобів. Вони дадуть змогу обгрунтувати рішення щодо
активізації здійснення й розвитку ЗЕД промислових
підприємств. Системні дослідження, як і сам системний
підхід, завжди опиралися на поняття категорії, поло�
ження та принципи діалектики. При такому підході
можливо виділити три підсистеми: мікрорівень, макро�
рівень та виробничий рівень. Останній вид підсистеми
створюється та формується в результаті цілеспрямова�
ної діяльності людини. Тобто обгрунтоване визначен�
ня пропорцій та напрямів розвитку промисловості Ук�
раїни можливе тільки у взаємозв'язку з іншими систе�
мами.

Для сучасної промисловості необхідна термінова пе�
ребудова структури її економіки в бік неенергоємних

галузей, тобто зменшення у ВВП частки енергоємної
продукції [4].

У даному досліджені автором проведена комплекс�
на оцінка характерних ознак процесів ЗЕД промисло�
вих підприємств. Актуальним завданням щодо управлі�
ння ЗЕД в сучасній системі господарювання є, на нашу
думку, розроблення концептуальних підходів до адап�
тивного управління процесами ЗЕД на промислових
підприємствах, що проілюстровано на рис. 1.

Дослідження проблеми ефективності ЗЕД грун�
тується на аналізі взаємопов'язаних систем окремих
галузей промисловості. Складний характер цих взає�
мозв'язків визначає необхідність виявлення та оцінки
значної кількості показників, що формують вихідну
базу для обгрунтування напрямів та рівнів ефектив�
ності ЗЕД. Аналіз вищезазначених підсистем можли�
вий з урахуванням принципових положень і складових,
що повинні бути відібрані та досліджені, як і ті показ�
ники підсистем, які тим чи іншим чином впливають на
рівні ефективності ЗЕД. Причому, необхідно проана�
лізувати регіональні особливості, взаємозамінність
різних видів товарів та технологій при їх використанні
з урахуванням можливого вибору найбільш ефектив�
них ЗЕД�проектів.

Рис. 1. Розроблення концептуальних підходів до адаптивного управління
процесами ЗЕД на сучасних промислових підприємствах

Концептуальні підходи до управління ЗЕД процесами на сучасних підприємствах 
промисловості 

Концепція управління ЗЕД промислового підприємства 

Системно-комплексний підхід: 
об’єкт розглядається як складна система, яка є 

елементом багатокомпонентної системи 

Синергетичний підхід: система 
розглядається як самоорганізаційна та 

адаптивна, в якій всі елементи є 
односпрямованими, мають здатність до 

цілепокладання

Теоретична основа управління Структурно-функціональна основа управління 

Коригування алгоритму 
функціонування складу нової системи 
управління та з метою збереження чи 
забезпечення визначених темпів 

економічної динаміки 

Класифікація чинників та способів їх 
дії в підсистемі  

Синтез зв’язку між параметрами 
порядку та окремими частинами нової 
структури, встановлення щільності та 

взаємовпливу між її головними 
компонентами

Деталізація управлінських параметрів 
(домінанти, ідеї, цілі, місії), що не 
змінюються з трансформацією 

системи та появою нових регресорів 
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обґрунтування функцій 

Дослідження об’єкту як системи, що включає в 
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взаємозалежних між елементами системи 

Оцінювання обсягу та структури ресурсів, 
необхідних для вирішення цільових завдань 

ЗЕД 

Добір засобів стимулювання розвитку системи 
до цільових орієнтирів 
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внутрішньому середовищі системи, 

характеристика її статики та динаміки, умов, 
етапів та перспектив розвитку 

Дослідження та виявлення зовнішніх чинників, 
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Виокремлення елементів, що входять до складу  
системи 
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Основними напрямами розвитку підприємств, як
відомо, є інтенсифікація виробництва, автоматиза�
ція, впровадження енергозберігаючих та безвідход�
них технологій, зниження матеріалоємності про�
дукції. Все це неможливо без використання новітніх
досягнень у галузі системних досліджень, матема�
тичного моделювання та спеціалізованих інформац�
ійно�аналітичних комплексів на базі комп'ютерних
технологій.

У процесі математичного моделювання формулю�
вання завдання, поєднання його з суміжними, вибір ма�
тематичного методу рішення здійснюється самим досл�
ідником. Сюди відносяться питання оцінки тотожності
моделей і об'єкта, вибір раціонального виду моделей,
дослідження погрішностей рішення, які обумовлені
спрощенням моделей, та оцінка доцільності спрощен�
ня.

На кожній стадії перетворення інноваційної розроб�
ки можливе використання цілого комплексу заходів по
підвищенню рівня ефективності ЗЕД, які базуються на
вивченні виробничих процесів у відповідних галузях
промисловості, та визначенні центрів і пунктів зосеред�
ження витрат ресурсів. Тобто необхідно проаналізува�
ти досконалість видобутку і виробництва ресурсів, їх
транспортування та розподіл, рівень та структуру спо�
живання, техніко�економічних показників, питомих
витрат на виробництво продукції.

Перевагою системного аналізу є, по�перше, й те,
що відібрані параметри можуть бути чітко визначені
та виміряні й дають можливість відобразити функціо�
нальні характеристики промислових технологій. По�
друге, кількісні параметри, які окреслюють ці харак�
теристики промислових технологій (базових чи про�
гресивних), можна використати і для інженерних цілей,
і для управління виробництвом. Означені параметри
мають більш економічне значення, ніж класичні вироб�
ничі функції. По�третє, функціональні показники про�
мислових технологій дозволяють аналізувати як фун�
даментальні, так і незначні технологічні нововведен�
ня, а також порівнювати їх залежно від рівнів ефек�
тивності і визначати їх відповідну вагомість на основі
єдиних критеріїв. По�четверте, при проведенні систем�
ного аналізу особливу увагу треба приділяти харак�
теристикам "система�об'єкт", "об'єкт�аналог", оскіль�
ки переважна більшість результатів досліджень так чи
інакше пов'язана зі змінами характеристик високотех�

нологічної продукції. Саме в цьому суттєва
перевага системного аналізу галузей та тех�
нологій порівняно з іншими методиками,
при яких характеристики продукції вважа�
ються незмінними. По�п'яте, саме поняття
"ефективні ЗЕД�технології" має особливе
значення при оптимізації показників ефек�
тивності галузей промисловості. Концепту�
альна схема системи управління процесами
ЗЕД на підприємстві представлена на рис.
2.

Принципи концепції мають за основу
систему удосконалення ЗЕД в промисло�
вості, вони дають змогу зрозуміти характер
організаційно�економічного механізму ак�
тивізації та ефективності ЗЕД промислових
підприємств.

Дана концепція дає можливість зрозу�
міти структуру процесів ЗЕД, вироблен�
ня комплексу тактичних прийомів і дій
промислового підприємства щодо їх акти�
візації; розібратися в новому методично�
му інструментарії ,  необхідному при
аналізі альтернативних рішень і виборі
напрямів подальшого розвитку, з ураху�
ванням постійного коливання ринкової
кон'юнктури та процесів ЗЕД, що безу�
пинно розвивається.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного наукового дослідження

автором доведено, що одним із важливих завдань на
сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічної діяль�
ності є збалансованість зовнішньоекономічних зв'язків
як необхідна умова створення потужного експортно�
го потенціалу промислових підприємств України. При
порушенні збалансованості зовнішньоекономічної
діяльності вразливими стають як внутрішній ринок
України, так і їх позиції на зовнішніх ринках. Збалан�
сованість передбачає орієнтацію на регулювання
співвідношення певних елементів зовнішньоекономіч�
ної діяльності.

Відтак, запропонована у статті Концептуальна схе�
ма функціонування адаптивної системи управління про�
цесами ЗЕД на підприємстві, дозволяє не просто реагу�
вати на різноспрямовані зміни, що відбуваються як у
внутрішньому середовищі суб'єктів господарювання, так
і у зовнішньому, а й адекватно діяти у відповідь; здійсню�
вати концентрацію зусиль на пріоритетних напрямах;
формувати дієву програму розвитку; свідомо управля�
ти змінами на основі науково обгрунтованої процедури
передбачення ризиків та загроз ЗЕД; здійснити прив'яз�
ку до загальних та специфічних цілей підприємства, а
також до перманентних штучних — "замовлених полі�
тичною елітою" умов функціонування переробних га�
лузей.

Література:
1. Срагович В.Г. Теория адаптивных систем. — М.:

Наука, 1976. — 320 с.
2. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация.

Социально�экономические системы. — М.: Либроком,
2010. — 224 с.

3. Давнис В., Тинякова В. Адаптивные модели: ана�
лиз и прогноз в экономических системах: Монография.
— Воронеж: Воронежский государственный универси�
тет, 2006. — 380 с.

4. Серегина С.Ф. Роль государства в экономике.
Синергетический поход. — М.: Дело и Сервис, 2002.
— 288 с.

5. Синергетика сложных систем. Феноменология и
статистическая теория / Под ред. А.И. Олемской — М.:
Красанд, 2013. — 384 с.
Стаття надійшла до редакції 01.08.2013 р.

Рис. 2. Концептуальна схема функціонування адаптивної системи
управління процесами ЗЕД на підприємстві (АСУЗЕД)
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні ринок маркетингових комунікацій

вступає в стадію орієнтації на клієнта. Нинішній кри�
зовий стан прискорив цей процес. Настав час надан�
ня якісних і, що головне, ефективних послуг, в умо�
вах збільшення конкурентної активності і боротьби
за клієнта. Рекламні та маркетингові компанії вже
зараз переглядають політику ціноутворення, знижу�
ючи вартість послуг і оптимізуючи комерційні про�
позиції. Однак для ефективного ведення господарсь�
кої діяльності цього замало. Ринок вимагає нестан�
дартних пропозицій, розроблених на основі марке�
тингових досліджень, що автоматично нівелює звич�
ний підхід багатьох рекламних агентств до створен�
ня реклами. Як виявилося, деякі компанії просто не
готові вести конкурентну боротьбу, не мають чітко
сформованого пакету послуг і можливості утриму�
вати повноцінний штат фахівців з маркетингу.

УДК 339.138
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UKRAINIAN MARKETING COMMUNICATIONS MARKET TRENDS ANALYSIS

Стаття присвячена розгляду сучасного стану українського ринку маркетингових комунікацій.

Показані основні тенденції та перспективи розвитку комунікаційного ринку України, а саме: опиB

сані основні позитивні та негативні фактори його розвитку. Проаналізовано динаміка загального

обсягу ринку за видами носіїв за період з 2008—2012 рр., наведені прогнозні значення обсягів ринB

ку на 2013 рік.

The article is devoted to the current state of Ukrainian market of marketing communications. The

main trends and prospects of communication market of Ukraine are shown, namely, the main positive and

negative factors in its development are described. The dynamics of the total market by type of carriers for

the period from 2008—2012 is described and projected value of the market in 2013 is presented.

Ключові слова: маркетингові комунікацій, ринок, комунікаційний ринок, реклама, медіа�ринок, Non�медіа
ринок.

Key words: marketing communications, market, communication market, advertising, media market, Non�media
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Швидкий розвиток ринку маркетингових комуні�
кацій, поява новітніх засобів впливу на кінцевого спо�
живача, зростаюча конкуренція всередині галузі — все
це вимагає переосмислення підходів до комунікацій.
Стала нагальною потреба у аналізі даних та система�
тизації знань у сфері маркетингових комунікацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню сучасних ринків та засобів маркетин�
гових комунікацій присвятили свої роботи такі за�
рубіжні вчені, як: К. Браун, І. Вікентьєв, Є. Голуб�
ков, Д. Каммінза, В. Поляков, П. Сміт та ін. Серед
вітчизняних науковців можна визначити праці на�
ступних авторів: О. Гут, Г. Почепцов, Т. Примак,
О. Петращак, Є. Ромат та ін.

Віддаючи належне науковим працям вітчизняним
та зарубіжним науковцям, варто зазначити, що ок�
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ремі питання впливу маркетингових комунікацій на
кінцевого споживача в реаліях нашого сьогодення
досліджені не в повній мірі, тому потребують подаль�
шого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сучасного стану та тен�

денцій розвитку українського ринку маркетингових
комунікацій та їх орієнтованість на кінцевого спо�
живача.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринок маркетингових комунікацій означає сис�
тему економіко�комунікативних відносин у
суспільстві, яка обслуговує рух маркетингових ко�
мунікативних потоків і забезпечує перетворення їх
у ціннісний капітал. Ринок маркетингових комуні�
кацій як автономна економічна категорія, має свою
специфіку: підприємства, що надають послуги з мар�
кетингових комунікацій, не можна відносити тільки
до інфраструктури товарного ринку, оскільки їх
діяльність набагато ширша і має всеохоплюючий ха�
рактер за рахунок наявності великого спектра
інформаційних зв'язків між членами суспільства [5,
с. 9].

В ідеалі обсяг ринку маркетингових комунікацій
дорівнює сумі всіх комунікаційних бюджетів, витра�
чених рекламодавцями у звітний період. Структура
ринку маркетингових комунікацій не є константою.
Ринок стрімко розвивається, з'являються і організо�
вуються в об'єднання нові рекламоносії, уточнюють�
ся дані за вже існуючими комунікаційними канала�
ми у зв'язку з додатковими дослідженнями. А зна�
чить, змінюється база для порівняння величин. Слід
уважно ставитися до відносних величинах зростан�
ня / падіння ринку. Найчастіше відсотки зміни рин�
ку носять умовний характер.

Майже всі фахівці стверджують, що рекламно�
комунікаційний ринок як економічне поняття виник
в Україні в 1992 р. Помітні обсяги реклами в пресі
з'явилися з листопада 1991 р. (у першу чергу — у га�
зетах), а лише через рік — восени 1992 р. виникла в
серйозних обсягах реклама на телебаченні. Вже до

початку 1995 року темпи збільшення доходів від рек�
лами становили близько 100%. Однак основними рек�
ламодавцями (70%) на загальнонаціональному рівні
є іноземні компанії й іноземні рекламні агентства.
1996 рік — рік політичної реклами. Політичні вибо�
ри сприяють розвитку рекламних компаній. "Вливан�
ня" у ТВ рекламу збільшують її обороти у двічі. З
2008 р. починає формуватися загальний ринок рек�
лами, на якому зникають територіальні розходжен�
ня між засобами масової інформації. Завдання рек�
ламодавця — досягти з найменшими витратами не�
обхідні рекламні контакти на потрібній йому тери�
торії. З погляду рекламодавця, немає ніякої різниці
між телебаченням, зовнішньою рекламою й реклам�
ними журналами. Важливіше, який із засобів масо�
вої інформації більш ефективний у ціновому відно�
шенні — туди й підуть гроші рекламодавця. Однією
з важливих тенденцій є підвищення якості реклам�
ного креативу.

У цілому на рекламному ринку відбувається по�
вільне, але впевнене інтегрування носіїв реклами в
суцільну систему маркетингових комунікацій, що
містить не тільки класичні медіа, їх стратегію й так�
тику, але й нові види медіа, зв'язку із громадськістю
у всіх їх проявах, брендинг, стимулювання збуту,
особистий продаж, dіrect maіl, телемаркетинг, рек�
ламу прямого відгуку. Також в українських рекла�
модавців в арсеналі є різні види непрямої реклами —
BTL (Below The Lіne) [6].

Розглянемо розвиток українського ринку марке�
тингових комунікацій за період з 2008 по 2012 рік із
прогнозними показниками на 2013 рік. Сучасні впо�
добання вітчизняних рекламодавців щодо вибору ка�
налу комунікацій із споживачами ілюструє зведена
табл. 1 [2; 3; 4].

Отже, після стрімкого розвитку у 2005—2007 ро�
ках український рекламно�комунікаційний ринок
продовжував зростання навіть у 2008 році, незважа�
ючи на загальносвітову кризу, і становив майже
11млрд 500 млн грн. [1]. У 2009 році його показник
дійшов до найнижчої точки за весь досліджуваний
період 8 7771 млн грн., цей показник на 24% менший
за сумарний рекламно�комунікаційний бюджет краї�
ни 2008 року. Найбільше скорочення обсягів спос�

Таблиця 1.  Ретроспектива обсягу рекламноLкомунікаційного ринку України
у 2008—2013 рр.

  
Всього, млн грн. Прогноз  

на 2013 р., 
млн грн. 

Приріст 
2009 р. 

Приріст 
2010 р. 

Приріст 
2011 р. 

Приріст 
2012 р. 

Приріст 
2013 р. 2008 2009 2010 2011 2012 

Медіа-реклама 6 783 5 280 6 735 8 642 9 478 10 513 -22% 28% 28% 10% 11% 
Ринок NON-
Media 4 114 3 041 3 405 3 793 4 100 4 218 -26% 12% 11% 8% 3% 

Агентські 
комісії і 
гонорари 

600 450 510 600 642 680 -25% 13% 18% 7% 6% 

Всього ринок 
маркетингових 
комунікацій  

11 497 8 771 10 650 13 035 14220 15 411 -24% 21% 22% 9% 8% 

Таблиця 2. Ретроспектива обсягу медіаLринку в Україні за період 2008—2013 рр.

  
Всього, млн грн. Прогноз 

на 2013 р., 
млн грн.

Приріст 
2009 р. 

Приріст 
2010 р. 

Приріст 
2011р. 

Приріст 
2012р. 

Приріст 
2013 р. 

Приріст 2013 р. 
порів. з 2008 р. 2008 2009 2010 2011 2012 

Медіа-реклама, 
у т. ч.: 

6733 5280 6 735 8 642 9 478 10 513 11% -22% 28% 28% 10% 56% 

ТБ-реклама 2720 2000 2 680 3 521 3 867 4 440 15% -26% 34% 31% 10% 63% 

Реклама у пресі 2052 1892 2 210 2 436 2 654 2 560 -4% -8% 17% 10% 9% 25% 
Зовнішня 
реклама 

1035 650 800 1 000 1 200 1 350 13% -37% 23% 25% 20% 30% 

ТБ-спонсорство 350 280 336 370 425 500 18% -20% 20% 10% 15% 43% 
Інтернет 
реклама 

100 145 280 440 680 920 35% 45% 93% 57% 55% 820% 

Радіореклама 160 120 200 271 312 340 9% -25% 67% 36% 15% 113% 
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терігається на не медійному ринку, а саме 26% від
попереднього року. З 2010 року по 2012 рік відбу�
вається поступове відновлення ринку, найбільший
приріст був у 2011 році — 22%, при цьому обсяги
медійної реклами збільшились на 28% і становить
8642 млн грн. За оцінками всеукраїнської реклам�
ної коаліції (ВРК), рекламно�комунікаційний ринок
України закінчить 2013 рік з показником майже 15,5
млрд грн. і тим самим збільшиться на 8% порівняно
з минулим роком. Майже незмінними очікуються
обсяги не медійної реклами, її приріст складатиме
лише 118 млн грн., або 3% відповідно. Така незмінно
стрімка динаміка ринку протягом останніх 4�х років
підтверджує, попри очікування різноманітних криз,
деяку стабільність у розвитку комунікаційної
індустрій.

Розглянемо більш детально обсяги медійної та
немедійної реклами за період 2008—2013 рр. При
розрахунку загального обсягу медійної реклами бра�
лись до уваги обсяги реклами на телебаченні, радіо,
пресі, зовнішня реклама, Інтернет реклама, ТБ�спон�
сорство (ключову роль грають спонсорські прояви
алкогольних брендів у денному ТВ�ефірі), внутріш�
ня реклама, транспортна реклама та реклама в кіно�
театрах. Основні показники медіа�міксу представ�
лені у табл. 2 [2; 3; 4].

Незмінним лідером у медіа�міксі є телевізійна
реклама, її обсяги складають майже 40% усієї мед�
ійної реклами. Близько 30% у загальному обсязі ме�
діа займає реклама у пресі, на третьому місці — зов�
нішня реклама.

У кризовому для рекламно�комунікаційного рин�
ку 2009 році спостерігалося значне зниження обсягів
медіа�реклами майже на чверть порівняно з попе�
реднім роком, не зазнала зменшення, а навіть
збільшила свій обсяг майже вдвічі лише Інтернет�
реклама, це може пояснюватись її помірною варті�
стю, порівняно з іншими каналами комунікацій. Вза�
галі Інтернет�реклама демонструє рекордний розви�
ток протягом усього досліджуваного періоду, її про�
гнозний обсяг на 2013 рік складає 920 млн грн., що у
8,5 разів більше за 2008 р. Головними драйверами
зростання стали контекст (включаючи відео та моб�
ільну складову), реклама в соціальних мережах,
трафік рішень для електронної комерції. Формат
відеореклами впевнено набрав обертів в 2012 і має
всі шанси наступного року зайняти частку близько
10% від банерної реклами. Інтернет�ринок характе�
ризується: посиленням конкуренції серед медійних
гравців, активізацією використання СРА�інстру�
ментів, крім електронної комерції, активізацією
спеціалізованих агентств в банерній рекламі і соцме�
режах, зростанням мобільної реклами (включаючи
рекламу в програмах та іграх) [4].

Що стосується немедійного ринку маркетингових
комунікацій, то він складається із маркетингових
сервісів, прямий маркетинг (підтримка продажів),
PR�ринок, виготовлення рекламної продукції та інші
маркетингові комунікації. До показника маркетин�
гові сервіси ВРК включає наступні значення: стиму�
лювання збуту, мерчандайзинг, програми мотивації
та контролю персоналу, ивент�маркетинг, Digital
Marketing як підтримка маркетингового сервісу, пря�
мий маркетинг та інші маркетингові комунікації, як
продакт�плейсмент, не�медіа спонсорство та ambient
media. Основні показники обсягу немедійного рин�
ку України представлені у табл. 3 [2; 3; 4].

Аналізуючи стан немедійного ринку України про�
тягом 2008—2013 років, стає зрозуміло, що найбільшу
увагу рекламодавці приділяють маркетинговим сервісам
— від 36% до 60% залежно від року. Загальний приріст
даного показника за досліджуваний період складає 70%:
значний приріст, а саме на 52% спостерігається у 2010
році, однак прогнозне значення 2013 року свідчить про
те, що витрати на цей канал комунікацій у нинішньому
році залишаться незмінними. У 2009 році порівняно з
2008 роком відбулось явне зниження обсягів за усіма
показниками, особливо помітне зниження у половину
витрат на виготовлення рекламних матеріалів. В цілому
даний показник зменшився на 13% протягом 2008—2013
рр. Впродовж 2010—2012 років обсяги PR�ринку зали�
шалися незмінними і складали 282 млн грн. на рік.

Стрімке зниження обсягів витрат рекламодавців
відбулося у прямому маркетингу — мінус 83%. Од�
нак дане значення може бути не досить коректним,
оскільки у 2009 році за методикою ВРК враховуєть�
ся не весь його обсяг. Так, до складу ринку марке�
тингових послуг (маркетингових сервісів) був відне�
сений "класичний" Direct Marketing без генерації
виручки. Окремим рядком обсягів рекламно�комун�
ікаційного ринку виділили частину Direct Marketing
з генерацією виручки, тобто DM для підтримки про�
дажів, обсяг якого склав 138 млн грн.

Згідно з прогнозом експертів Міжнародної Асо�
ціації Маркетингових Ініціатив МАМІ, в 2013 році
по більшості категорій маркетингових сервісів зро�
стання не відбудеться, за деякими прогнозується
падіння обсягів. Частково падіння може компенсу�
ватися зростанням у категоріях Digital Marketing і
Call Centers, що дозволить утримати обсяг ринку на
поточному рівні — 2,5 млрд грн. Оптимістичний про�
гноз на 2013 рік складає + 3% зростання ринку [4].

За даними МАМІ, можна виділити наступні тен�
денції 2013 року на не медійному ринку:

1) українські структури почали вибудовувати си�
стеми комунікацій, захищаючи бізнес. Процеси стра�
тегування відбуваються в тому числі силами нових
сильних внутрішніх фахівців;

Таблиця 3. Ретроспектива обсягу NONLMеdia ринку України
у 2008—2013 рр.

  
Всього, млн грн. Прогноз 

на 2013 р., 
млн грн. 

Приріст 
2009 р. 

Приріст 
2010 р. 

Приріст 
2011 р. 

Приріст 
2012 р. 

Приріст 
2013 р. 

Приріст 2013 р. 
порів. з 2008 р. 2008 2009 2010 2011 2012 

Маркетингові 
сервіси 1456 1318 2001 2248 2450 2474 -9% 52% 12% 9% 1% 70% 

Виготовлення 
рекламних 
матеріалів та 
інші МК 

1400 700 990 1090 1166 1224 -50% 41% 10% 7% 5% -13% 

Direct 
Marketing 
(mailing, DB 
management, 
contact-center) 

783 778 132 173 202 230 -1% -83% 31% 17% 14% -71% 

PR-ринок 408 245 282 282 282 290 -40% 15% 0% 0% 3% -29% 
Всього обсяг 
ринку NON-
Media 

4047 3041 3405 3793 4100 4218 -25% 12% 11% 8% 3% 4% 
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2) в агропромисловому секторі хвиля інформа�
ційних криз, пов'язаних з переділом ресурсів;

3) дуже висока активність ресторанного ринку,
які вперше масово почали виходити на контакт з
агентствами, проте в силу невеликих бюджетів у
підсумку віддають комунікації на аутсорсинг фрілан�
серам;

4) спостерігається попит на GR;
5) погіршення інвестиційного клімату і політич�

ний тиск — додає роботи в області кризових комун�
ікацій для бізнесу. Але знижує активність розвитку
бізнес�сегмента в цілому, що впливає на обсяги за�
мовлень в комунікаційній сфері.

В цілому у 2013 році відсутність активного роз�
витку бізнесу міжнародних компаній на нашому рин�
ку буде компенсовано розвитком деяких галузей ук�
раїнського ринку і увагою до комунікацій з боку дер�
жсектора.

Позитивні фактори розвитку ринку маркетинго�
вих комунікацій, визначені ВРК, на 2013 рік:

— конкуренція компаній за кадри і вимушені
вкладення в репутацію компанії як роботодавця;

— необхідність комунікацій з боку компаній, які
залучають зовнішні кошти фінансування;

— активний розвиток агропромислового секто�
ру та переходу компаній цього сегмента до цивілі�
зованого управління комунікаціями і репутацією;

— збільшення маркетингових витрат з боку дер�
жавного сектора на національному та регіонально�
му рівні.

Негативні і нейтральні чинники, які визначають
провідні фахівці галузі, розвитку комунікаційного
ринку на 2013 рік є наступними:

— негативний інвестиційний клімат в країні, як
результат — не очікується відкриття нових філій і
представництв іноземних компаній, а навіть і, мож�
ливо, згортання діяльності існуючих;

— політичний тиск на бізнес і правове беззакон�
ня призводить до суттєвого обмеження публічних
комунікацій з боку компаній;

— загальна фінансова нестабільність ситуації
провокує компанії виконувати своїми силами макси�
мум завдань за зовнішніми і, тим більше, внутрішніх
комунікацій;

— цифрові комунікації не збільшують бюджети
компаній, а лише впливають на їх перерозподіл [4].

Незалежно від галузі та специфіки підприємств,
що використовують маркетингові комунікації для
інформування потенційного споживача, існує ряд за�
гальних проблемних ситуацій, найважливішими се�
ред яких є:

— маркетингові комунікації використовуються
здебільшого для просування продукції, а не для дво�
стороннього комунікативного зв'язку,

— ігноруються такі їх функції, як дослідницька
та управлінська;

— на більшості підприємств відсутні фахівці з
маркетингових комунікацій [5, c. 12].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на зменшення обсягів українського
ринку маркетингових комунікацій у 2009 році, про�
тягом останніх трьох років спостерігається незмінно
стрімка динаміка ринку, що підтверджує, попри на
очікування різноманітних криз, деяку стабільність у
розвитку комунікаційної індустрії України. Компанії
у боротьбі за потенційного споживача незмінно
віддають перевагу найдорожчому, однак і найефек�
тивнішому комунікативному засобу — медійній рек�
ламі, а саме рекламі на телебаченні та пресі. Вико�
ристання різних видів маркетингових сервісів також
займає головне місце в арсеналі рекламодавців, їх по�
казники, хоч і нижчі, однак не суттєво, беручи до

уваги той факт, що в показник обсягу медійної рек�
лами входить політична реклама, яка не є комерцій�
ною.

Література:
1. Божкова В. Визначення етапів розвитку ринку

маркетингових комунікацій в Україні [Електронний
ресурс] / Божкова В. // Економіка. Менеджмент.
Підприємництво. — 2010. — № 22 (ІІ). — Режим до�
ступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/emp/2010_22_2/11Bozhk.htm

2.  Вакалюк А. Обсяг рекламно�комунікаційного
ринку України в 2009 році і прогноз на 2010 рік. Ек�
спертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції
[Електронний ресурс] / А. Вакалюк, М. Лазерник. —
Режим доступу до матеріалу: http://www.itk.org.ua/
ua/press/item/id/398

3. Лазебник М. Обсяг рекламно�комунікаційно�
го ринку України у 2008 році та прогноз на 2009 рік/
М. Лазебник // Маркетинг в Україні. — 2008. — №
6. — С. 28—32.

4. Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної ко�
аліції [Електронний ресурс]. — Режим доступу до
матеріалу: http://adcoalition.org.ua/ru/news/view/
284

5. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в си�
стемі управління ринковою діяльністю підприєм�
ства: автореф. дис … на здобуття наук. ступеня д�
ра екон. наук: 08.06.01 "Економіка, організація і
управління підприємствами" /  Т.О. Примак. —
Київ, 2004. — 34 с.

6. Самофал П. Рекламний ринок в Україні демон�
струє динамічність (огляд) [Електронний ресурс] /
Самофал П. — Режим доступу до матеріалу: http://
ianp.com.ua/ru/news/travel/read/20928

7. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: ком�
плексный подход; пер. со 2�го англ. изд. — К.: Знан�
ня�Прес, 2003. — 696 с.

References:
1. Bozhkova, V. (2010), " Definition of the stages of

marketing communications in Ukraine", Ekonomika.
Menedzhment. Pidpryiemnytstvo,[Onlaine], vol. 22 (II),
avai lable at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/emp/2010_22_2/11Bozhk.htm (Accessed 19
Aug 2013).

2. Vakaliuk, A. (2009), "The volume of advertising
and communication market in Ukraine in 2009 and
outlook for 2010. Peer review All�Ukrainian Advertising
Coal ition", [Onlaine], avai lable at:  http://
www.itk.org.ua/ua/press/item/id/398 (Accessed 20
Aug 2013).

3. Lazebnyk, M. (2008), "The volume of advertising
and communication market in Ukraine in 2008 and
forecast for 2009", Marketynh v Ukraini, vol. 6, pp. 28—
32.

4. Official site of Ukrainian Advertising Coalition
(2013), "The volume of advertising and communication
ma rket in  Ukra ine ",  av ai l ab le at :  http:/ /a d�
coalition.org.ua/ru/news/view/284 (Accessed 20 Aug
2013).

5. Prymak, T.O. (2004), "Marketing Communica�
tions in the management of the enterprise market",
Ph.D. Thesis, Economics, Organization and Mana�
gement, Kyiv National Economic University, Kyiv,
Ukraine.

6. Samofal, P. (2012), "Advertising market in Uk�
raine demonstrates the dynamic (Review)", available at:
http://i anp.com.ua/ru/ news/travel/re ad/20928
(Accessed 19 Aug 2013).

7. Smith, P.R. (2003), Marketingovye kommunikacii:
kompleksnyj podhod [Marketing communications: an
integrated approach], Znannia�Pres, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 22.08.2013 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання оцінка ефектив�

ності діяльності підприємств та структурних підрозділів
залізничного транспорту набуває особливої актуаль�
ності, оскільки в умовах нинішнього розвитку економі�
ки ускладнюються як процеси адаптації підприємств до
зовнішнього середовища, так і процеси забезпечення
високого рівня їх конкурентоспроможності.

Зростання актуальності об'єктивного оцінювання
ефективності економічної діяльності підприємств та
структурних підрозділів залізничного транспорту
обумовлюється також і тим, що в результаті рефор�
мування залізничного транспорту країни відбудеть�
ся перехід на вертикально�інтегровану форму управ�
ління, що забезпечить створення умов для утворення
нових суб'єктів господарювання різних форм влас�
ності. Результати оцінювання ефективності економі�
чної діяльності підприємств та структурних
підрозділів залізничного транспорту повинні надава�
ти можливість обгрунтовувати заходи, реалізація
яких дозволить більш раціонально використати обме�
жені економічні ресурси і за рахунок цього підвищи�
ти ефективність економічної діяльності. Кінцеві ре�
зультати економічної діяльності підприємств та
структурних підрозділів залізничного транспорту
тісно взаємопов'язані, оскільки економічна діяльність
підприємств та структурних підрозділів залізнично�
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го транспорту грунтується на єдиному технологічно�
му процесі перевезень вантажів або пасажирів, обся�
гах залізничних перевезень, попит на які майже по�
вністю залежить від потреб національної економіки
та платоспроможного попиту населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Широке коло питань, пов'язаних з визначенням по�

казників ефективності роботи підприємств, державним
регулюванням підвищення ефективності, знайшло своє
відображення у працях таких вчених�економістів, як
О.М. Аксьонов, Ю.С. Бараш, О.Г. Дейнека, М.М. Кли�
менюк, В.О. Котик, Ю.Ф. Кулаєв, М.В. Макаренко, Т.О.
Мукмінова, Л.О. Позднякова та ін. Для подальшого роз�
витку залізничної галузі розроблено масштабні дер�
жавні проекти реформування, однак будь�яка галузь
може плідно розвиватись за умови, якщо теорія її роз�
витку є методом здобуття нового знання і практичного
перетворення дійсності. Для досягнення позитивних
результатів розвитку залізничного транспорту не�
обхідні нові теоретичні знання, які відображатимуть
закономірності розвитку залізничної сфери.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення пропозицій та методи�

ки щодо підвищення ефективності функціонування за�
лізничного транспорту.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток підприємств залізничного транспорту пе�

редбачає постійне збільшення обсягу надання послуг,
при умові збереження або підвищення її якості. Ефек�
тивність виробництва може бути підвищена як за раху�
нок збільшення кількості кожного з факторів виробниц�
тва (надання послуг), що використовуються в процесі
виробництва, так і за рахунок більш повного їх викори�
стання, тобто екстенсивним, так і інтенсивним шляхом.
У реальному процесі виробництва на залізничному
транспорті обидва шляхи переплітаються при перева�
жанні одного із них. Але з розвитком суспільства все
більшого розповсюдження набуває інтенсивний шлях.

Інтенсивний спосіб розвитку полягає у економіч�
ному зростанні, що передбачає використання передо�
вих науково�технічних досягнень для підвищення про�
дуктивності та результативності соціально�економіч�
ної системи, що призводить до зростання обсягів ви�
робництва різних товарів та послуг на основі повного
та ефективнішого використання факторів виробницт�
ва.

Екстенсивний спосіб розвитку є способом економі�
чного зростання, досягнення основних цілей шляхом
кількісної зміни виробничих чинників на основі існую�
чого науково�технічного рівня. Екстенсивному розвит�
ку відповідає тільки та умова, коли темп зростання об�
сягів виробництва дорівнює або є меншим від темпів зро�
стання кількості використаних ресурсів.

Ситуація, що склалася в економіці країни, вимагає
створення принципово нової системи управління роз�
витком залізничного транспорту.

Враховуючи сучасний стан економіки держави, все
важче зберігати конкурентоспроможність за рахунок
екстенсивного розвитку, тому високий економічний
ефект пропонується досягти завдяки інтенсивному
використанню виробничих можливостей та вдоскона�
лення системи управління при відсутності капіталь�
них вкладень, або при незначній їх сумі. Фактори за�
безпечення ефекту включають цілу низку технічних
та організаційно�економічних параметрів, що вплива�
ють на результативність роботи: розвиненість інфра�
структури, надійність і продуктивність технічних за�
собів, наявність конкуренції, матеріально�технічне
забезпечення, нормативно�правова база, реклама,
тощо.

Заходи підвищення ефективності роботи залізнич�
ного транспорту сприятимуть не тільки розвитку
транспортної галузі, а й відзначаться на економіці дер�
жави, оскільки вони утворюють аспекти, пов'язані із
діяльністю галузей, які забезпечують діяльність заліз�
ниць та прямо або опосередковано залежать від неї,
дозволяючи отримувати суміжні результати в межах
економіки.

На основі розподілу виробничої системи на більш
дрібні підсистеми виявляється можливість визначити їх
ефективність.

Це обумовлює необхідність застосування системно�
го оцінювання, сутність якого полягає у здійсненні ви�
мірювальних процедур, результати яких відображають
вплив одних елементів економічної системи на інші, а
також системно�структурного підходу в економічному
дослідженні, який являє собою загальний принцип
пізнання економічних систем, що передбачає виділення
основних підсистем та їх елементів, комплексу внут�
рішніх і сталих зв'язків між ними, відповідно до певних
вимог, головною з яких є цілісність.

З математичної точки зору підсистема забезпечен�
ня ефективності виробництва аналогічна іншим функ�
ціональним підсистемам. Для визначення її структури
застосовується метод декомпозиції, запропонований
професором М.М.Клименюком [2]. Застосовуючи по�
слідовно чотири ознаки для декомпозиції підсистеми,
одержимо повний набір задач керування забезпеченням
ефективності виробництва. Із структури підсистеми

випливає, що розв'язання її задач дозволяє керувати
(здійснювати прогнозування; облік, контроль та регу�
лювання) забезпеченням ефективності шляхом впливу
на підсистему виробництва продукції та всі ресурсні
підсистеми в кожному з виробничих підрозділів та будь�
якому планово�обліковому періоді часу.

Що ж до визначення ефективного використання
ресурсів, то на підприємствах можуть використовува�
тися тисячі видів матеріальних ресурсів. Серед усіх видів
ресурсів необхідно визначити такі, завдяки яким мож�
на підвищити ефективність всього виробництва. Також
для підприємств з багатономенклатурним виробництвом
ефективність різних видів продукції може значно
відрізнятись.

Найбільші резерви підвищення ефективності вияв�
ляються при аналізі виробництва тих видів продукції,
показники ефективності яких найменші.

Для цього необхідно розрахувати показники ефек�
тивності виробництва продукції кожного виду.

Для визначення ефективності виробництва необхі�
дно ввести наступні позначення:

P — номер виду послуг на даному підприємстві залі�

зничного транспорту, ;
 — множина послуг, які надаються підрозділа�

ми (k, n) за період часу (τ; t);
k, n — індекси підрозділів, де k — номер рівня до

якого відноситься даний підрозділ,  ; n — номер

виробничого підрозділу k�го рівня, ;
τ, t — індекси періодів часу, де τ — номер рівня пер�

іоду управління, ;

t — номер періоду управління τ�го рівня,  ;

 — кількість наданих послуг р — го виду підроз�
ділами (k; n) за період часу (τ; t);

 — кількість ресурсу, що витрачається для на�
дання послуг р�го виду підрозділами (k; n) за період часу
(τ; t).

Оскільки в основу системи показників ефектив�
ності покладено зіставлення результатів виробницт�
ва з витратами, то ефективність виробництва про�
дукції (надання послуг) виду р, що виготовлено
підрозділом (k; n) за період часу (τ; t), визначається
за формулою:

(1).

Науковець А.М.Безус [1] пропонує визначати еко�
номічну ефективність підприємства за кожним видом ви�
готовленої продукції. Для виробництва кожного виду
продукції використовуються різноманітні види ресурсів
необхідної кількості.

Кожен з ресурсів i�го виду належить до однієї з ре�

сурсних підсистем r, ,  .
I

p
 — повна множина ресурсів, що використовується

для виробництва продукції виду p, .
I

rp
 — множина ресурсів, що відноситься до ресурс�

ної підсистеми r і використовується для виробництва
продукції виду p.

 — кількість ресурсу i підсистеми r, що витра�
чається для виробництва продукції виду p підрозділом
kn за період τt.

Ефективність використання ресурсу i підсистеми r
для виробництва продукції виду p в підрозділі kn за пе�
ріод τt визначається формулою:

(2).

Ефективність використання усіх видів ресурсів у
процесі виробництва у підрозділі kn за період τt в цьому
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випадку розраховується за формулою:
 

∑
=

= R

r

tkn
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tkn
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Y
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τ

τ
τκ

(3).

Таким же чином визначають ефективність викорис�
тання ресурсів кожної ресурсної підсистеми по підприє�
мству або по будь�якому виробничому підрозділу для
різних періодів часу.

При аналізі виробництва ефективність виробницт�
ва різних видів продукції розраховують за наступною
формулою:

tkn
p

tkn
ptn

p Y
Z

E τ

τ
τκ = (4),

де Y
p
 — повна множина ресурсів, що використо�

вується для виробництва продукції виду p.
Вирішення питання методів оцінки ефективності

важелів державного стимулювання розвитку залізнич�
ного транспорту потребує визначення та уточнення еле�
ментів відповідної моделі оцінки ефективності, яку про�
понується реалізувати, застосувавши 15 блоків.

Відбір найбільш повного об'єму важливих та сут�
тєвих факторів проводимо за допомогою кореляцій�
но�регресійного аналізу. Визначимо залежності, існу�
ючі між результуючим показником і відібраними фак�
торами, які впливають на цей показник, завдяки зас�
тосуванню методу кореляційно�регресійного аналізу.
Після того, як за допомогою кореляційно�регресійно�
го аналізу встановлено, що зв'язок між обраними фак�
торами і результуючим показником є, визначено за�
гальний характер цього зв'язку, формуємо зазначені
впливові фактори для систематизації їх у подальшому
дослідженні.

Блок 1. Вводимо попередньо відібрані фактори для
подальшого їх дослідження за допомогою методики
підвищення ефективності функціонування залізнично�
го транспорту.

За допомогою послідовних розрахунків визначаємо
економічну ефективність кожного відібраного факто�
ру за періодами часу (блок 2, блок 3, блок 4).

Блок 5. Розрахувавши економічну ефективність по
кожному із факторів по періодах часу, з'являється мож�
ливість встановлення мінімальної та максимальної гра�
ниці досягнення рівня економічної ефективності.

Блок 6. На основі розрахованих показників ефек�
тивності обраних факторів за досліджуваний період
розраховується середньостатистичне значення ко�
ефіцієнтів ефективності по кожному із розрахованих
факторів.

Блок 7. Окресливши найменше значення ефектив�
ності по кожному із обраних факторів, приймаємо
рішення щодо запобігання такого найменшого значен�
ня ефективності за допомогою наближення мінімаль�
ного значення до рівня показника середнього значення
ефективності фактору.

Прирівнювання мінімального значення ефектив�
ності до рівня показника середнього значення пояс�
нюється тим, що саме встановлений середньостатистич�
ний показник ефективності найбільш повно характери�
зує стабільні умови роботи підприємства. А мінімальне
та максимальне значення ефективності по факторам
свідчать про нестандартні умови в роботі.

На основі проведених розрахунків формується
масив даних ефективності кожного із обраних фак�
торів за досліджуваний період часу (блок 8, блок 9,
блок 10).

Блок 11. Для подальшої інтерпретації методики про�
водяться розрахунки показників ефективності нормаль�
ного стану системи по періодам часу.

Блок 12. При збільшенні ефективності роботи
підприємства зростає можливість збільшення доходу.

Таким чином, наступним є визначення збільшення при�
бутку системи за умови підвищення ефективності
мінімального значення до середнього значення по усім
обраним факторам.

Тож визначаємо, на скільки збільшиться ефек�
тивність роботи залізничного транспорту за рахунок
підвищення потенціалу по кожному із обраних факторів
із виключенням найменшого значення економічної
ефективності.

Блок 13. На основі розрахованих даних щодо онов�
леного (збільшеного) прибутку системи при умові підви�
щення показників ефективності по обраним факторам
з'являється можливість розрахунку оновленої ефектив�
ності системи при зазначених умовах.

Блок 14. Порівняння ефективності роботи нормаль�
ного стану системи із оновленою ефективністю систе�
ми продемонструє важливість залучення резервів вироб�
ництва.

Блок 15. Визначення збільшення доходу за рахунок
залучення існуючих резервів досліджуваної системи.

Визначивши ті фактори, які мають низький показ�
ник економічної ефективності, за рахунок управлінсь�
ких рішень, підвищуючи показники із низьким показни�
ком ефективності, вдасться збільшити загальний резуль�
туючий показник. А також за рахунок підвищення ре�
зультуючого показника виробництва з'являється мож�
ливість збільшити показник ефективності роботи
підприємства.

Крім того, системне вивчення ефективності діяль�
ності підприємства дає можливість вчасно і у достатній
мірі повно визначити фактори, які сприяли або заважа�
ли її успішному здійсненню.

Своєчасне виявлення резервів виробництва дасть
можливість прийняти заходи для підвищення ефектив�
ності виробництва підприємств залізничного транспор�
ту. Тобто визначення динаміки розвитку кожного дос�
ліджуваного фактора виробництва протягом періоду,
який аналізується, на основі моделювання процесів, доз�
волить підприємствам залізничного транспорту перед�
бачити майбутні резерви виробництва кожної складо�
вої.

Сполучаючи загальні принципи і представлену
методику підвищення ефективності функціонування
залізничного транспорту, кожен об'єкт або суб'єкт
управління зможе систематично планувати і аналі�
зувати ефективність підприємств залізничного
транспорту (а також і інших галузей економіки краї�
ни), не пропустивши при цьому який�небудь важли�
вий її момент.

ВИСНОВКИ
Державне регулювання залізничної галузі охоплює

інтегровану діяльність великих і малих виробничих ко�
лективів, які об'єднують загальні цілі й зусилля для без�
перебійної якісної роботи. Таким чином, оцінивши при�
чини гальмування розвитку залізничного транспорту,
можливо знайти відправну точку підвищення його на
вищий рівень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ
В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші

протягом століть формувались і розвивались як товар,
подібний до будь�якого іншого, фінансовий ринок має
розвинену, розгалужену інфраструктуру сфери фінан�
сових послуг. В умовах глобалізації економічних відно�
син інфраструктура фінансових ринків передбачає роз�
виток у країні ефективної банківської системи, фондо�
вих бірж та позабіржових систем, небанківських кредит�
но�фінансових інститутів, сфери допоміжних та су�
путніх послуг, законодавчої бази, що забезпечує врегу�
лювання економічних взаємовідносин між суб'єктами
економіки, що діють на фінансовому ринку, державний
бюджет та інші елементи.

Проблема захисту прав споживачів набула в Україні
особливої гостроти і актуальності в умовах розширен�
ня спектру небанківських фінансових послуг.
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Процеси глобальної інтеграції фінансових ринків зумовлюють необхідність вирішення країнами з

транзитивними економіками важливих завдань щодо створення та забезпечення сприятливих умов фунB

кціонування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг як складової фінансового ринку. ЗагальB

новідомо, що успішне функціонування фінансових ринків — стрижневий фактор досягнення високих

темпів економічного зростання; недостатній рівень розвитку фінансових ринків — одна з причин бідності

багатьох країн світу. Події на фінансових ринках безпосередньо впливають на особистий добробут гроB

мадян, поведінку виробників і споживачів, рівень економічного розвитку. Виходячи з цього, розробка

національної стратегії розвитку фінансового сектора України є необхідною передумовою подальшої успB

ішної розбудови держави та її інтеграції до світового економічного простору та вступу до Європейського

Союзу.

The process of global integration of financial markets necessitate solving transition economies important

tasks for creating and providing favorable conditions for the functioning of competitive markets in financial

services as part of the financial market. It is well known that the successful functioning of financial markets —

the core factor in achieving high rates of economic growth, underdevelopment of financial markets — one of the

causes of poverty in many countries. Events in the financial markets directly affect the personal welfare of the

citizens, the behavior of producers and consumers, the level of economic development. Therefore, the development

of a national strategy for financial sector of Ukraine is a prerequisite for further successful development of the

state and its integration into the global economic space and joining the European Union.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ринок фінансових послуг в Україні перебуває на по�

чатковому етапі становлення, так само як і інші складові
ринкової інфраструктури. Складний і суперечливий про�
цес зміни характеру виробничих відносин, однак, має
певні результати. В Україні створена дворівнева банківсь�
ка система, працюють фондові біржі та позабіржові сис�
теми, поступово входять в обіг цінні папери та похідні
цінні папери, розвиваються існуючі та з'являються нові
страхові компанії, набуває розвитку система недержав�
ного пенсійного страхування, формується сфера іпотеч�
них послуг тощо. Однак темпи розвитку ринку фінансо�
вих послуг в Україні стримуються нескоординованими
діями законодавчих та виконавчих владних структур, не�
стійким і недосконалим законодавством, податковою си�
стемою, незадовільним станом приватизаційних процесів
та іншими зовнішніми факторами.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблема�
тика ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Стратегічним курсом зовнішньоекономічної політи�
ки України визнано інтеграцію до Європейського Союзу.
Саме тому аналіз досвіду європейських країн щодо ста�
ну та основних тенденцій реформування інституту пен�
сійного забезпечення є надзвичайно корисним для нашої
країни. Це підтверджується й прагненням до розбудови
в державі моделі соціально�орієнтованої ринкової еко�
номіки, невід'ємною складовою якої традиційно вважа�
ють розвинуту систему пенсійного забезпечення, що
надає людині право вибору та максимально враховує її
внесок у створення національного багатства країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система недержавного пенсійного забезпечення
(далі НПЗ) є механізмом, який покликаний забезпечу�
вати громадянам належний рівень пенсії. Ця система
дозволяє диференціювати пенсії залежно від рівня до�
ходу громадян та їхньої участі у недержавному пенсій�
ному забезпеченні.

Система НПЗ покликана створити можливості для
збереження та примноження коштів вкладників з метою
забезпечення одержання ними стабільного доходу після
настання пенсійного віку. Перевага НПЗ в тому, що збе�
режені кошти збільшуються за рахунок інвестиційного
доходу. При цьому державний нагляд за установами
пенсійного забезпечення дозволяє запобігти проведен�
ню надто ризикованих операцій і втраті пенсійних зао�
щаджень.

Основна мета НПЗ — надання працівникам можли�
вості здійснювати додаткові пенсійні заощадження та
одержувати більші пенсійні виплати за рахунок пенсій�
них нагромаджень та інвестиційного доходу від їхнього
розміщення. Недержавна пенсія має стати додатком до
пенсій, що виплачуватимуться з державної солідарної
та обов'язкової накопичувальної систем. Це дозволить
збільшити співвідношення пенсійних виплат до заробіт�
ної плати працівника майже до 60 %. НПЗ також надає
можливість працедавцеві додатково заохочувати своїх
працівників за допомогою запровадження пенсійних
програм і відрахування частини доходу на пенсійні ра�
хунки працівників [1]

Виходячи з міжнародного досвіду, суб'єктами сис�
теми додаткового (недержавного) пенсійного забезпе�
чення, як правило, є: засновники та платники пенсійних
фондів; вкладники й учасники пенсійних фондів; недер�
жавні пенсійні фонди; компанії з управління пенсійним
фондом; компанії з управління активами пенсійного
фонду (КУА); зберігачі пенсійних фондів; страхові
організації, яким дозволено здійснювати страхування
життя та страхування довічної пенсії; банківські уста�
нови, що надають послуги з відкриття та обслуговуван�
ня пенсійних депозитних рахунків; саморегульовані
організації у сфері недержавного пенсійного забезпе�
чення; особи, котрі надають консультаційні й агентські
послуги; органи державного нагляду та контролю у
сфері недержавного пенсійного забезпечення; незалежні
актуарії; аудитори.

Основні принципи діяльності НПЗ такі:
— економічно�соціальна зацікавленість працівників

і працедавців у НПЗ;
— добровільність участі в системі НПЗ (добро�

вільність створення та приєднання до раніше створених
пенсійних фондів, добровільність пенсійних внесків, ви�
бору пенсійного фонду та форми пенсійних виплат
тощо);

— здійснення інвестиційної діяльності виключно в
інтересах вкладників та учасників з метою захисту пен�
сійних внесків від інфляції та збільшення пенсійних на�
громаджень за допомогою одержання інвестиційного
доходу;

— державне регулювання діяльності НПЗ і нагляд
за її здійсненням тощо.

Важливими гарантіями стабільного функціонуван�
ня системи НПЗ і діяльності пенсійних фондів зокрема,
захисту пенсійних заощаджень є:

— розмежування функцій управління пенсійними
фондами, управління активами пенсійного фонду та
їхнього зберігання між фінансовими установами, що на�
дають відповідні послуги;

— ліцензування фінансових установ у системі НПЗ
спеціально уповноваженими державними органами;

— здійснення зовнішнього моніторингу операцій з
активами пенсійного фонду та їхнього обліку банківсь�
кою установою — зберігачем активів пенсійного фонду;

— створення страхового резерву в структурі активів
пенсійного фонду для забезпечення виконання зобов'я�
зань перед вкладниками й учасниками пенсійного фон�
ду;

— розміщення активів пенсійного фонду за принци�
пами диверсифікації, відповідального ставлення до інве�
стування, надійності, ліквідності та прибутковості тако�
го інвестування;

— проведення регулярних незалежних актуальних
оцінювань пенсійних фондів;

— закріплення цілковитої відповідальності фінансо�
вих установ, котрі надають пенсійним фондам послуги
з недержавного пенсійного забезпечення, усім належ�
ним їм майном.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є фінансовими
інституціями для переважної більшості населення. Про�
те у світі вони є одним з найбільш популярних засобів
здійснення заощаджень, у тому числі на старість, на про�
тивагу банківським депозитам та іноземній валюті.

Недержавні пенсійні фонди є елементом третього
рівня нової пенсійної системи, що утворюється в Україні.
Такі інституції надають послуги з недержавного пенс�
ійного забезпечення.

Недержавний пенсійний фонд є, по суті, об'єднан�
ням коштів, що надходять до нього на користь майбутніх
одержувачів пенсійних виплат — учасників такого фон�
ду. НПФ є юридичною особою (непідприємницьким то�
вариством), яка має статус неприбуткової організації
(тобто прибуток не розподіляється на користь заснов�
ників НПФ, а спрямовується на формування пенсійних
активів). Учасником НПФ може бути будь�яка фізична
особа як громадянин України, так і іноземці та особи
без громадянства. Особа, що сплачує кошти (що нази�
ваються пенсійними внесками) на користь учасника
НПФ, є вкладником фонду.

Вкладниками будь�якого НПФ можуть бути:
— сам учасник особисто (тобто на свою користь);
— родичі учасника фонду, а саме подружжя, бать�

ки, діти;
— працедавець, в якого працює учасник фонду;
— професійне об'єднання, членом якого є учасник

фонду.
Пенсійні кошти, обліковані на індивідуальному про�

фесійному пенсійному рахунку учасника, можуть бути
використані виключно для інвестування з метою одер�
жання доходу на користь учасника професійної пенсій�
ної системи; здійснення щомісячної професійної пенс�
ійної виплати чи одноразової пенсійної виплати, а та�
кож для оплати послуг адміністратора НПФ, послуг
КУА (у тому числі оплати послуг торгівців цінними па�
перами (посередників), зберігача, послуг із проведення
планових аудиторських перевірок; оплати договору
страхування довічної пенсії. Використання коштів для
інших цілей забороняється.

Недержавні пенсійні фонди в Україні можуть бути
трьох типів:

— відкриті недержавні пенсійні фонди;
— корпоративні пенсійні фонди;
— професійні пенсійні фонди.
При відкритому типі недержавного пенсійного фон�

ду засновниками можуть бути будь�які юридичні осо�
би, а учасниками — громадяни України, іноземці та осо�
би без громадянства, незалежно від місця та характеру
їх роботи.

Корпоративним пенсійним фондом вважається не�
державний пенсійний фонд, засновником якого є юри�
дична особа�працедавець, або кілька юридичних осіб�
працедавців, та до якого можуть приєднуватися праце�
давці�платники. При цьому, на відміну від відкритого
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пенсійного фонду, учасниками такого фонду є виключ�
но громадяни, які перебувають у трудових відносинах з
його засновниками або працедавцями, які є платниками
цього фонду.

Професійний пенсійний фонд — це пенсійний фонд,
засновниками якого є об'єднання громадян або юридич�
них осіб, яке створюється за професійною ознакою. При
цьому учасниками такого фонду можуть бути виключ�
но громадяни, пов'язані за родом їх професійної діяль�
ності.

Майбутня пенсія учасника фонду формується не
тільки з його внесків у НПФ, але й доходу від інвесту�
вання цих коштів, чим займатимуться спеціально ство�
рені компанії по управлінню активами.

Основний принцип діяльності недержавних пенсій�
них фондів — добровільність участі в них. Вкладники й
одержувачі виплат (учасники пенсійних фондів) можуть
обирати найпривабливіші пенсійні схеми здійснення
внесків одержання виплат. Вони також мають змогу оц�
інювати надійність напрямів інвестування коштів. Збер�
ігаючи гроші в банках, вкладники, на відміну від учас�
ників пенсійних фондів, таких можливостей позбавлені.

Основними показниками діяльності недержавних
пенсійних фондів є надійність, стабільність та прибут�
ковість. Проте зараз немає єдиного показника, який би
показував прибутковість НПФ. Оцінка системи недер�
жавного пенсійного забезпечення базується на певних
принципах. Серед них: адекватність та обгрунтованість
показників діяльності НПФ; вірогідність (наявність у
НПФ набору первинної документації); однотипність ме�
тодики обчислення показників діяльності НПФ. Одним
з основних параметрів діяльності НПФ є оцінка чистої
вартості пенсійних активів. Особливої ваги цей показ�
ник набуває із запровадженням пенсійної системи. Ура�
ховуючи це, уже зараз необхідно відпрацювати підходи
до його обчислення у практичній діяльності недержав�
них пенсійних фондів. Ще одним важливим параметром
є оцінка чистої вартості одиниці пенсійних внесків.

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків — розра�
хункова вартість одиниці пенсійних внесків, що визна�
чається діленням чистої вартості активів пенсійного
фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків
на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних
внесків на день надходження першого пенсійного вне�
ску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1
гривні.

Чиста вартість активів пенсійного фонду — різниця
між вартістю активів пенсійного фонду на день прове�
дення підрахунку та загальною сумою зобов'язань пен�
сійного фонду, що підлягають виконанню на день про�
ведення підрахунку.

Частина інвестиційного прибутку є власністю фон�
ду і використовується як джерело формування власно�
го майна підприємства. Інша частина інвестиційного при�
бутку йде на поповнення активів фонду. Крім цього, ще
одна частина інвестиційного прибутку також може ви�
користовуватися на формування фондів і резервів, які
створюються в інтересах учасників.

Джерелами формування власного майна фонду є
внески засновників до статутного фонду, частина інвес�
тиційного прибутку, що йде на забезпечення функціо�
нування і розвиток фонду, внески вкладників на утри�
мання фонду, а також інші законні надходження. Вико�
ристовується і витрачається власне майно фонду на за�
безпечення його статутної діяльності.

Конкретний прибуток недержавного пенсійного
фонду заздалегідь визначений умовами пенсійного до�
говору і фактично не залежить від результатів діяльності
цього фінансового інституту.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
— пенсійними фондами шляхом укладення пенсій�

них контрактів між адміністраторами пенсійних фондів
та вкладниками таких фондів;

— страховими організаціями шляхом укладення до�
говорів страхування довічної пенсії, страхування ризи�
ку настання інвалідності або смерті учасника фонду;

— банківськими установами відповідно шляхом ук�
ладення договорів про відкриття пенсійних депозитних

рахунків для нагромадження пенсійних заощаджень у
межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фон�
дом гарантування вкладів фізичних осіб [2].

Компанія з управління активами (КУА) — юридич�
на особа, яка провадить професійну діяльність з управ�
ління активами на підставі відповідної ліцензії на про�
вадження такої діяльності. Контрольні функції щодо на�
прямів, об'єктів та ефективності інвестування учасників
недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до
своєї компетенції здійснюють:

— Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку;

— Державна комісія з регулювання ринків фінансо�
вих послуг України;

— Національний банк України;
— Антимонопольний комітет України.
Крім того, цільове та ефективне використання пенсій�

них активів контролюється радою пенсійного фонду, інве�
стиційним радником, засновниками фонду. Активи пенс�
ійного фонду складаються з власне пенсійних активів, що
формуються за рахунок пенсійних внесків і доходу від
їхнього розміщення; коштів для забезпечення діяльності
пенсійного фонду, які призначені для покриття адмініст�
ративних видатків фонду та формуються за рахунок
внесків засновників або юридичних осіб, котрі приєдну�
ються до раніше створеного фонду (платники фонду); при�
значеного для гарантування виконання фондом своїх пен�
сійних зобов'язань перед учасниками страхового резерву,
який формується з частини доходу від розміщення пенс�
ійних активів і коштів для забезпечення діяльності фонду.

Кошти, нагромаджувані на пенсійних рахунках їхніх
учасників, як правило, є значним джерелом інвестицій в
економіці. Особливості діяльності пенсійних фондів у тому,
що вони зацікавлені здійснювати довгострокові інвестиції
для узгодження власних потоків внесків і виплат. Пенсійні
фонди є значними інвесторами. А це дозволяє розвивати
ринок довгострокового запозичення коштів.

Основні проблеми у діяльності недержавних пенс�
ійних фондів:

— відсутність диверсифікації ризиків з боку НПФ;
— непрозора діяльність суб'єктів недержавної пен�

сійної системи;
— низький рівень менеджменту;
— відсутність кримінальної відповідальності для по�

садових осіб, які будуть причетні до управління актива�
ми НПФ.

Система регулювання недержавних пенсійних
фондів у більшості держав охоплює:

— ліцензування;
— правила адміністративного управління;
— вимоги щодо відмежування активів пенсійних

фондів (коштів застрахованих учасників) від активів
спонсорів або управляючих компаній;

— забезпечення надійного збереження активів (на�
явність банку�зберігача);

— забезпечення зовнішнього (незалежного) аудиту
й послуг актуаріїв;

— вимоги до розкриття інформації;
— регулювання інвестицій;
— фінансові гарантії учасникам;
— податкові пільги для стимулювання розвитку си�

стеми приватних пенсій;
— мінімальні вимоги до капіталу й резервів;
— регулювання адміністративних видатків і комі�

сійних виплат.
Можна по�різному запобігати негативним наслідкам

ризиків. Вибір механізмів або їх комбінації залежить від
таких чинників, як загальний стан економіки, її фінан�
сового сектора й фондового ринку, організаційно�пра�
вові форми пенсійних фондів, а також особливості полі�
тичного, бізнесового й культурного середовища.

Як бачимо, фінансові гарантії є лише одним — при�
чому не найголовнішим — компонентом захисту прав
учасників недержавних пенсійних фондів, забезпечен�
ня надійності їхніх пенсійних заощаджень.

У пенсійному забезпеченні існують фінансові га�
рантії двох видів — гарантії дохідності (мінімальної та
максимальної) і державні гарантії мінімальної пенсії.
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В добровільному приватному пенсійному страху�
ванні (так званий третій рівень) гарантії присутні рідко,
— як правило, лише в пенсійних планах із визначеними
пенсіями (ВП).

Різновидом гарантій мінімальної дохідності є гаран�
тія повернення суми накопичених вкладів (основної
суми), яка фактично передбачає нульову ставку інвес�
тиційного доходу.

Найпоширенішим видом гарантій у пенсійному за�
безпеченні є гарантія мінімальної дохідності на інвес�
тування пенсійних активів.

Гарантії мінімальної дохідності в різних країнах
дуже відрізняться. У більшості розвинених країнах
ОЕСР, де приватні пенсійні ощадні програми, як і рані�
ше, добровільні, вимог мінімальної дохідності не існує,
навіть якщо пенсійні фонди пропонують плани з визна�
ченими внесками (ВВ), де інвестиційний ризик покладе�
но на працівників. Однин із небагатьох винятків — Ав�
стралія, де існують фінансові гарантії мінімальної дохі�
дності в добровільних приватних пенсійних програмах
третього рівня з визначеними внесками. У США дер�
жавні гарантії поширюються тільки на корпоративні
плани з ВП.

У Росії, Польщі, Угорщині, Хорватії і Болгарії зако�
нодавчо не вимагає від працюючих на третьому рівні не�
державних пенсійних фондів й управляючих компаній
гарантій дохідності або гарантій мінімальних пенсій, як,
утім, і створення відповідних резервних фондів. Проте
страхові компанії та комерційні банки пропонують так
звані "контракти гарантованих інвестицій" і "контракти
гарантованих депозитів", які обіцяють мінімальну номі�
нальну дохідність — зазвичай, у розмірі половини й мен�
ше існуючої номінальної дохідності короткострокових
державних цінних паперів.

Впровадження фінансових гарантій дохідності зав�
жди пов'язане з необхідністю дати відповідь на три за�
питання.

Перше: які саме ризики повинна покривати гаран�
тія? По суті, воно зводиться до з'ясування, чи не є га�
рантія надмірною.

Запитання друге: який обсяг коштів достатній для
забезпечення гарантій? У пошуках відповіді необхідно
визначити, чи узгоджується розмір "фінансового буфе�
ра" з можливістю настання "гарантійної" події та масш�
табами її наслідків.

Запитання третє: до яких негативних змін призведе
реалізація гарантій? Іншими словами, якою мірою вона
сама по собі шкодить функціонуванню системи недер�
жавного пенсійного страхування?

Гарантії щорічної дохідності не враховують періо�
ди спаду на фондовому ринку й тому, якщо брати три�
валий період, означають гарантування дохідності на
рівні вище середьоринкового. У кінцевому результаті
такі гарантії або виявляються фінансово необгрунтова�
ними, або їх доводиться забезпечувати більш високими
внесками в гарантійний фонд. Вони можуть також при�
звести до стягування компаніями з управління актива�
ми більшої плати за свої послуги, що, у свою чергу, змен�
шить чистий інвестиційний дохід. Можливий інший, але
також небажаний результат — формування компанія�
ми з управління активами занадто консервативних інве�
стиційних портфелів і, як наслідок, низький інвестицій�
ний дохід учасників НПФ.

Суть гарантії мінімальної пенсійної виплати зрозу�
міла: уряд гарантує виплату пенсії в розмірі, не меншо�
му від певної величини. Як правило, ця гарантія реалі�
зується за одним із двох варіантів: а) індивідуальні
пенсійні заощадження, якщо їх виявляється замало для
фінансування мінімальної пенсії, доповнюються до не�
обхідного рівня; б) необхідна для покриття різниці між
мінімальною та заробленою пенсією сума щороку пере�
раховується ліцензованій пенсійній компанії, яка, у свою
чергу, виплачує пенсіонерам надбавку до рівня гаран�
тованого мінімуму.

З урахуванням того, що активи пенсійного фонду на�
лежать його учасникам, створення будь�якого "фонду
гарантування" можливе лише за рахунок його вклад�
ників, що зменшить дохідність пенсійних внесків.

Крім того, відповідно до статті 6 Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" передбачено,
що пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'я�
заннями третіх осіб і не має права передавати свої зобо�
в'язання перед учасниками та вкладниками фонду третім
особам. А також пенсійний фонд не може бути прого�
лошений банкрутом та ліквідований за законодавством
про банкрутство.

З огляду на викладене, вважаємо створення "фонду
гарантування" для пенсійних фондів на даний час є не�
доцільним.

Поява на фінансовому ринку України нових інсти�
туціональних інвесторів — недержавних пенсійних
фондів і Накопичувального фонду — вимагає розши�
рення напрямів інвестування пенсійних ресурсів шля�
хом створення нових, удосконалення та урізноманіт�
нення існуючих інструментів ринку цінних паперів.
Підвищення інвестиційної привабливості боргових зо�
бов'язань потребує розвитку законодавчих засад та
створення організаційних можливостей для випуску
надійних фінансових інструментів, захищених від де�
фолту та негативного впливу інфляції, особливо у дов�
гостроковій перспективі, в тому числі облігацій внутр�
ішньої державної позики, забезпечених фінансовими
активами (наприклад, акціями приватизованих
підприємств, що мають стратегічне значення для еко�
номіки та безпеки держави і перебувають у державній
власності).

Будь�які державні цінні папери за природою зобо�
в'язань належать до так званих безризикових інвестицій,
оскільки невиконання зобов'язань держави за своїми за�
позиченнями фактично означає дефолт такої країни [3].

У зв'язку з цим з метою розширення пропозиції дер�
жавних цінних паперів, в які можна інвестувати активи
Накопичувального пенсійного фонду, більш доцільним
є не запровадження додаткового забезпечення держав�
них цінних паперів, а збільшення процента, що випла�
чується за такими цінними паперами.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Майже всі країни застосовують ліміт відповідаль�

ності страхового фонду,  який встановлюється у вигляді
або процентної частки покриття вкладу шляхом стра�
хування, або граничної суми,що підлягає страхуванню.
Гранична сума вкладу залежить від рівня добробуту
країни. Країни з високим рівнем розвитку економіки
досить високо підняли планку виплат по застрахованих
депозитах.

Країни, що застосовують систему гарантування
вкладів, комерційні банки та зазвичай недержавні ощад�
ні установи різних типів (кредитні спілки, асоціації
тощо), підпадають під систему гарантування вкладів. У
деяких країнах для цих груп фінансових установ існу�
ють особливі схеми та органи гарантування, як, наприк�
лад, у Німеччині, Австрії. У більшості країн до участі у
роботі системи страхування на добровільній чи обов'яз�
ковій основі залучаються філії іноземних банків, що
діють у цій країні. У більшості країн ЄС участь філій
банків країн, які не входять до складу країн співдруж�
ності і не мають відповідної системи, є обов'язковою.

Майже в усіх країнах діє ліміт відповідальності стра�
хового фонду, який встановлюється у вигляді процент�
ної частки покриття вкладу шляхом страхування або
граничної суми, що підлягає страхуванню.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Донедавна стан окремих національних енергетичних

ринків та відповідних урядових заходів різних країн
світу щодо їхнього забезпечення та підтримки був на�
слідком формування нового "енергетичного" світу, що
виник після світової енергетичної (нафтової) кризи
1973—74 рр. Відтоді увага урядів провідних країн�імпор�
терів зосередилась на розвитку і проблемах енергетич�
ного сектора, спрямованого на обмеження внутрішнь�
ого попиту і диверсифікації пропозиції енергоресурсів.
Уряди країн�експортерів, навпаки, намагаються посту�
пово обмежити пропозицію ресурсів і монополізувати
певний сегмент енергетичного ринку у країнах світі.
Така позиційна ринкова боротьба між країнами набула
рівнозначної, а часто і визначальної геополітичної ваги
поряд з військовими чинниками в національній безпеці
кожної країни. Це загострило потребу у реформуванні
енергетичних ринків, необхідності надання їм чіткої
довгострокової прогнозованості, формування нових на�
ціональних енергетичних політик, їхньої координації
між країнами задля уникнення повторення енергетич�
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ної кризи чи зростання напруження у міжнародних
справах. Відтак стратегічне планування і управління
розвитком енергетичного сектора країни і належна
якість його планування перетворилася у визначальний
чинник сучасного економічного розвитку і сталості со�
ціального зростання будь�якої держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження практики запровадження стратегічно�

го планування в державному управлінні за піонерними
працями бере початок у досвіді комерційного стратегі�
чного планування та управління, тобто є не скільки роз�
глядом апробованої теорії для державного управління
у різних сферах економіки та суспільного розвитку,
стільки аналізом накопичених практик господарюван�
ня у комерційній діяльності підприємств. Серед нау�
ковців, які чи не вперше звертались до цієї тематики
належать: І. Ансофф, А. Чендлер, М. Портер, Г. Хамел,
К. Прахалд, Г. Мінцберг, Ж. Мілана, А. Томпсон, А. Стрік�
ленд та інші. На окрему увагу заслуговують праці
Дж. Брайсона. Він був першим, хто запропонував, те�
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пер усталені, методологічні засади запровадження стра�
тегічного планування і управління в державному уп�
равлінні як окремій управлінській сфері. У розрізі
відмінностей національних практик стратегічного уп�
равління прикметні роботи P. Бойлі [13], Е. Емблетона
[16], П. Кнопфеля [22], І. Проеллер [23], Б. Редіна [25]
та багатьох інших авторів. В Україні прикладні розвід�
ки у цій сфері пропонуються у наукових і методичних
працях О. Берданової, В. Вакуленка, Н. Нижник, В. Тер�
тички, Ю. Шарова, а також інших вітчизняних нау�
ковців. Проте жоден з авторів не зупиняється на про�
блематиці формування моделей галузевого державно�
го стратегічного планування і управління, зокрема щодо
розвитку енергетики України.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Стратегічне управління і планування у енергетичній

сфері України реалізується шляхом виконання поло�
жень Енергетичної стратегії України до 2030 року (далі
— стратегія). Тобто рівень виконаня, перегляд чи кори�
гування стратегії має визначальне значення для проек�
тування розвитку всієї економічної системи України.
Виникнення посткризових загроз для національної еко�
номіки порушує питання оновлення і уточнення чинної
енергетичної стратегії. Це, в свою чергу, вимагає повно�
цінної оцінки переваг і вад її попередніх положень, вста�
новлення рівня адекватності сучасним вимогам і викли�
кам. Звідси, завданням статті є встановлення існуючих
"вузьких місць" сучасної Енергетичної стратегії Украї�
ни і розробка пропозицій щодо їхнього усунення шля�
хом вивчення усесторонньої відповідності стратегії су�
часним практикам стратегічного управління, плануван�
ня і прогнозування у посткризових умовах трансфор�
мації світового господарства та нових викликів для на�
ціональної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасна фінансово�економічна криза та геополі�

тичні зміни останніх двадцяти років дозволяє по�ново�
му переоцінити роль енергетичної безпеки країни та
завдання стратегічного планування розвитку енергетич�
них секторів економік країн світу. Зокрема, за багатьма
міжнародними оцінками, нова трансформація світової
економіки в період до 2020—25 років відбуватиметься
під впливом заходів з подолання наслідків сучасної еко�
номічної кризи та пошуком шляхів уникнення подібно�
го сценарію розгортання подій у майбутньому. Проте
структура світової економічної системи не зазнає кар�
динальних перетворень, потенційні зміни, як вважаєть�
ся, торкнуться лише розподілу "ролей" між країнами.
Це означає, що поведінка у енергетичних питаннях країн
експортерів чи імпортерів буде перебувати під тиском
зростаючої геоекономічної конкуренції між країнами
на світовому ринку. Енергетика стане своєрідним "по�
лем бою" на чужій території [21].

Відповіддю на ці очікування у стратегічних докумен�
тах розвитку енергетичного сектора Європейського Со�
юзу до 2020 року стало встановлення цілей і завдань зі
стрімкого зменшення енергоспоживання і збільшення
питомої частки відновлювальних джерел енергії (фор�
мула "20/20/20"), у проекті стратегії до 2050 року
(Energy Roadmap 2050) пріоритетом є зменшення вуг�
лецевих викидів (т.зв. "декарбонізація"). На цей же пе�
ріод пріоритетом енергетичної стратегії США є розви�
ток внутрішніх ресурсів, нарощування власного видо�
бутку [26]. Метою енергетичної політики Росії є мак�
симально ефективне використання природних енерге�
тичних ресурсів і потенціалу енергетичного сектора для
стійкого розвитку економіки, підвищення якості життя
населення і закріпленню зовнішньоекономічних позицій

країни. У центрі нової енергетичної стратегії Китаю —
посилення енергозбереження та значне зменшення вуг�
лецевих викидів [15].

У Європі, крім вимог програмних документів ЄС до
своїх країн�членів, набувають поширення антимоно�
польні норми Європейського енергетичного співтовари�
ства, зокрема т.зв. "Другий" і "Третій" енергетичні па�
кети. Також прискіпливіше стала враховуватися краї�
нами Європи Директива 2001/42/ЄС (про оцінку впли�
ву певних планів і програм на навколишнє середовище).

Україна — країна�член Європейського енергетично�
го співтовариства з 2011 року, що, відповідно, накладає
певні антимонопольні та екологічні зобов'язання на
функціонування її енергетичного ринку. Такі зовнішні
зобов'язання мають особливе значення, оскільки Украї�
на перманентно перебуває у центрі світових геополітич�
них перетворень останніх років і, на жаль, зберігає один
з найвищих рівнів енергоємності економіки у світі та
залишається країною�імпортером енергоресурсів пере�
важно від одного постачальника. Тобто під дією зов�
нішніх обставин для України відбувається концептуаль�
не повторення загальносвітової тенденції середини 70�
х рр. XX ст. щодо надмірного зростання вартості енер�
горесурсів в умовах хронічної залежності від їх
зовнішніх поставок від обмеженого кола контрагентів.
Це, як і тоді для розвинутих країн світу, вимагає від краї�
ни впровадження стратегічного планування і управлін�
ня у власну енергетику.

Усвідомлення, вироблення і напрацювання основних
передумов для формування стратегічного планування і
управління в енергетичному секторі відбувається, як
правило, за рахунок формування низки цілісних енер�
гетичних "білих" книг, політик та стратегій (США, 2002�
05; Японія, 2002�05; ЄС, 2000; Франція, 2005; Польща,
2009, Великобританія, 2003 та в інших країнах) з роз�
робкою планів дій, програм і підпрограм енергетичного
і почасти економічного розвитку країни. У функціону�
ванні паливно�енергетичного комплексу України (далі
— ПЕК) широко використовується практика підготов�
ки і реалізації програмних документів і окремих цільо�
вих програм щодо розвитку сегментів енергетики (на�
приклад, державна цільова програма "ядерне паливо Ук�
раїни", будівництво окремих енергетичних об'єктів
тощо). Особливе місце займає Енергетична стратегія
України на період до 2030 року (далі — стратегія), що
залишається незмінним елементом державного плану�
вання і програмування діяльності Міністерства енерге�
тики та вугільної промисловості України (далі — Міне�
нерговугілля).

Відтак фокусування на чинній енергетичній стратегії
та огляд проекту сучасного оновленого варіанту [10]
дозволяє нам встановити низку існуючих особливостей
стратегічного планування і вад сучасної моделі управл�
іння енергетикою в Україні. Серед них:

— галузевість об'єкту стратегічного управління і
планування. Проблемою, що потребує розв'язання,
стратегія визначає розвиток (далі — ПЕК), тобто саме
галузь вважається об'єктом стратегічного управління у
сфері енергетики. Проте у сучасній практиці держав�
ного управління об'єктом стратегічного управління у
розвинутих країнах вважається енергетичний ринок [18]
на противагу управлінській практиці 50—60�х років ХХ
ст., де наголоси робилися на прямому розвитку певної
галузі. Відтак чинна стратегія встановлює координати
розвитку української енергетики і економіки у групі
країн "третього світу" до 2030 року. Відбувається ніве�
лювання низки законодавчих норм щодо попереджен�
ня загроз економічній безпеці країни [6], а також нех�
тується принцип цілісності державного прогнозування
[4];

— не враховуються динамічні умови функціонуван�
ня енергетики. Стратегія повністю позбавлена аналізу
умов функціонування ПЕК та енергетичного ринку за
попередній період розвитку галузі, що формально по�
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рушує вимоги з розробки програмних документів [8].
Окремі огляди ситуацій по галузях позбавлені зв'язку
між собою і обмежуються констатацією загальних пе�
реваг і недоліків геофізичного розташування України з
акцентом на надмірному енергоспоживанні економіки
без аналізу причин такого стану енергетичної системи
країни. Ні проблеми ПЕК, ні енергетичного ринку стра�
тегія не порушує, чим нехтує сучасні вимоги до доку�
ментів такого змісту [9]. Відбувається констатація відо�
мих фактів загального характеру без оцінки енергети�
ки як функціонального організму зі змінними ринкови�
ми умовами;

— втрата ціленаправленості. Цілі стратегії не на�
правлені на досягнення певного результату, що пору�
шує вимогу врахування SMART�goals підходу у вироб�
ленні стратегічних документів [3]. Зокрема, вона перед�
бачає те, що: стратегічні цілі — це довгострокові резуль�
тати діяльності. Установлені ж цілі констатують під�
тримку певного процесу "підвищення" і не дають
відповіді, для кого і для чого пропонуються зміни. Відбу�
лася підміна стратегічних цілей оперативними завдан�
нями, що згруповані за окремими підгалузями. Також
кожна галузева підціль розглядається як самостійна.
Порушується структурованість стратегії, її прикладне
значення. Мета розвитку енергетики розмиваються.
Тоді як з кінця 70�х рр. ХХ ст. у країнах світу показо�
вою є конкретизація і кількісне обмеження цілей, це:
розвиток ринку природного газу в США та Франції,
відновлюваних джерел у Канаді, Нідерландах і Швеції,
оптимізація маршрутів доставки, а також перехід з од�
ного виду енергії на інші у Японії;

— не визначено виконавців по напрямах розвитку
енергетики. Чинна стратегія не визначає органу держав�
ної влади, відповідального за її реалізацію, що порушує
існуючий порядок бюджетної підзвітності в Україні [7].
У окремих розділах стратегії фіксується лише перелік
органів виконавчої влади і регуляторних агентств, що
входять до системи управління енергетикою і відпові�
дають за різні напрями державної енергетичної політи�
ки. Тобто на перший план у діяльності перерахованих
органів виходить їх власна оперативна діяльність з
підтримання енергетичної системи, що прямо передба�
чена чинними нормативно�правовими актами. Виконан�
ня стратегії як комплексного керівного документу ігно�
рується. Наприклад, у США міністерство енергетики
зобов'язане виконувати стратегічний план розвитку
енергетики відповідно до закладених програм розвит�
ку, оперативне регулювання здійснює окремий регуля�
торний орган [19];

— управлінська бездіяльність у розвитку ПЕК як
основа трансформації ринку. При технічному розра�
хунку енергетичного балансу, викладеного у стратегії,
базовий сценарій розвитку майбутньої ситуації на рин�
ку встановлюється як певне усереднене значення між
полярними умовами. Іншими словами, незалежно від
поточної ситуації довгостроковий розвиток подій на
ринку не залежатиме від будь�яких управлінських дій
понад ті, що необхідні для поточної оптимізації спо�
живання енергоресурсів і їхнього забезпечення. Не
вказано яким чином будуть досягнуті встановлені зав�
дання і цілі, але пропонується прогноз оперативної са�
мостійної трансформації ринку. Тобто її цінність як
управлінського документу позбавлена довгостроково�
го змісту через відсутність зваженого врахування ри�
зиків і загроз сучасного геополітичного і ринкового
середовища, а також обмеженості пропозицій дій уря�
ду [24];

— відсутня споживча адресність розвитку енерге�
тики. Використання прогнозів щодо зростання попиту
на енергоресурси у країні грунтуються на прямій екст�
раполяції існуючих показників споживання з прив'яз�
кою до рівня потенційного зростання ВВП України. Так
вважається, що у 2030 році споживання палива та енергії
в Україні зросте на 25% за сучасної динаміки. Проте

міжнародні оцінки стверджують, що споживання енергії
на душу населення в країнах з низьким та середнім
рівнем доходів на душу населення протягом найближ�
чих 20 років буде зростати не більше ніж на 0,7% щоро�
ку [2]. Відтак зрозуміло, що при формуванні показників
майбутнього розвитку ПЕК у розрахунок беруться не
кінцеві споживачі та зміна їхньої поведінки на енерге�
тичному ринку (наприклад, енергозбереження), а фізич�
на здатність підприємств енергетики до розширення
пропозиції. Не враховується попит суб'єктів ринку як
економічна категорія;

— не враховані сучасні екотехнологічні конкурентні
вимоги до ПЕК. Формування стратегічної енерго�еко�
логічної політики залишається на рівні уявлень регуля�
торів про кількісні параметри шкідливих викидів від по�
тенційних джерел забруднення довкілля. Використан�
ня безпечних технологій у діяльності ПЕК України за�
лишається поза активним інструментарієм розвитку
вітчизняної енергетики, тоді як потенційні регіональні
конкуренти на європейському ринку енергоресурсів
закладають подібні технології як інструменти оптимі�
зації технологічних енерговитрат і як додаткові пере�
ваги при виході на нові ринки. Так у ЄС схвалено низку
документів, що стимулюють країни�члени застосовува�
ти сучасні енергетичні технології [17] на базі стратегіч�
ної екологічної оцінки. Завдяки подібним практикам у
світі питома частина витрат нафтопродуктів новими
транспортними засобами до 2020 року має зменшитись
в середньому в 2 рази [20];

— безсистемність управлінських заходів щодо роз�
витку енергетики. Крім цільових галузевих розділів,
стратегія містить низку супутніх (кадрове забезпечен�
ня, пріоритети енергозбереження, загально екологічні
проблеми, гарантування енергетичної безпеки, струк�
тура власності, фінансове забезпечення, інтеграція у ЄС,
перелік необхідних програм). Однак їхній розгляд відбу�
вається опосередковано. Стратегія не передбачає ме�
ханізмів ні підготовки кадрів для окремих галузей відпо�
відно до попиту на спеціалістів та можливості підготов�
ки в Україні, ні диверсифікованого фінансового забез�
печення галузі, ні поділу власності та інші. Спостері�
гається системний конфлікт, де умови функціонування
галузей розглядаються окремо від розвитку цих галу�
зей.

У підсумку, чинна енергетична стратегія України не
пропонує бачення майбутнього ПЕК і внутрішнього
енергетичного ринку у 2030 році. Не зрозуміло, яка мо�
дель управління енергетикою буде в майбутньому і яким
чином вона буде позитивно впливати на розвиток усієї
економічної системи країни та зростання її конкурен�
тоспроможності на світових ринках. Виникає не�
обхідність перегляду чи уточнення існуючої моделі зап�
ровадження стратегічного планування і управління в
ПЕК України та діяльності уповноваженого органу дер�
жавної влади у сфері енергетики.

Вибір моделі не завжди одразу визначений, а тому
часто, на початковому етапі її формування, деталізація
позбавлена конкретних інституційних форм (норматив�
но�правового закріплення, стійкої структури органі�
зацій тощо). Поміж тим, існують відносно стійкі етапи
її формування, що супроводжують процес стратегічно�
го планування і управління [14]. Зокрема, для енерге�
тичного сектора це: 1) ініціювання й узгодження про�
цесу; 2) визначення офіційних повноважень та обо�
в'язків безпосередніх виконавців; 3) уточнення місії
(мети) та завдань вповноваженого органу державної
влади; 4) вивчення зовнішнього і внутрішнього середо�
вище національного енергетичного сектора; 5) визначен�
ня стратегічних проблем, що постають перед розвитком
галузі; 6) розробка стратегії (плану) з розв'язання ви�
явлених у енергетиці проблем; 7) перегляд і затверджен�
ня стратегії; 8) розробка графіку впровадження стра�
тегії; 9) оцінювання реалізації стратегії, процесу стра�
тегічного планування і управління.
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Перенесення згаданих кроків запровадження стра�
тегічного планування і управління у практику управлі�
ння енергетикою в Україні поєднується в адміністратив�
ному контексті з низкою особливостей використання
інформації про стан енергетичних ринків, ситуацію в
ПЕК, шляхів їхнього регулювання тощо, притаманних
державному управлінню. Вони, в першу чергу, пов'язані
з існуванням міцного зв'язку управлінських процесів у
енергетиці та економіці і бюджетного процесу і зводять�
ся до трьох основних позицій.

По�перше, задля належної адекватності інформа�
ційно�аналітичного забезпечення процесу стратегічно�
го планування і управління часові горизонти і обмежен�
ня щодо його здійснення мають бути прямо пов'язані
(навіть жорстко регламентовані) з циклом формування
проекту державного бюджету, його виконанням і звіту�
ванням про рівень досягнутих результатів у бюджетно�
му році. Тобто інформація про стан у соціально�еконо�
мічному середовищі та енергетиці має бути відомою та
актуальною на момент добюджетної підготовки бюд�
жетних запитів у відповідному органі державної влади.

По�друге, з метою швидкого і повного врахування
(засвоєння) нової інформації та її проектування на дер�
жавну політику варто використовувати існуючі норма�
тивно�правові можливості інституційної структури
прийняття управлінського рішення в Україні. Це озна�
чає, що необхідно заздалегідь уникати пропозицій щодо
утворення нових організаційних структур чи розширен�
ня повноважень існуючих органів державної влади, поза
межі встановленні діючою процедурою і чинними нор�
мативно�правовими актами (регламент КМУ, "профіль�
ні" закони, положення про міністерства і відомства
тощо).

І, по�третє, для досягнення очікуваного ефекту від
своєчасного інформаційно�аналітичного забезпечення
важливо дотримуватися етапів функціонування (запро�
вадження) стратегічного планування і управління необ�
хідно якщо не безпосередньо, то хоча б ураховувати їх
у процесі запровадження системи безперервного інфор�
маційно�аналітичного забезпечення органів державної
влади про процеси та тенденції, що відбуваються чи оч�
ікуються у економіці та енергетиці країни та/або світу.

Крім того, кожна з наведених позицій повинна суп�
роводжуватися заощадженням бюджетного фінансу�
вання. Будь�які дії з організації процесу стратегічного
планування та управління у енергетиці та економіці,
їхнього інформаційно�аналітичного забезпечення не
повинні спонукати до появи нових бюджетних видатків
для державного бюджету.

Відтак вибудовування національної моделі поступо�
вого запровадження стратегічного планування у діяль�
ність вповноваженого органу виконавчої влади у сфері
енергетики (на цей час Міністерство енергетики та вуг�
ільної промисловості України — далі Міненерговугіл�
ля) передбачає наступну етапність.

Перший крок передбачає ініціювання Міненергову�
гілля дій, спрямованих на залучення заінтересованих
органів виконавчої влади, врахування їхніх побажань,
а також узагальнення думок суспільних і економічних
груп інтересів (громадських організацій, професійних
галузевих спілок тощо). Як свідчить міжнародна прак�
тика, подібні дії виконує окремий структурний підрозділ
вповноваженого органу (наприклад, США — Управлін�
ня міжурядових зв'язків та зв'язків з Конгресом з інши�
ми державними органами, Польща — Департамент стра�
тегії та аналізу, Японія — Управління планування та
координації політики Секретаріату Міністра) [12]. В
умовах української національної системи органів дер�
жавної влади та регламентування їхньої роботи для
Міненерговугілля таким органом узгодження позицій
може бути створення Постійної координаційної ради
зі стратегічного планування розвитку енергетики Украї�
ни (далі — рада) як консультативно�дорадчого органу
при міністерстві, що задовольняє всі перераховані вище

умови дієвого реагування на зміни середовища у еко�
номіці та енергетиці.

Рішення такої ради за визначенням матимуть дорад�
чий зміст, тому можуть легко враховуватися Міненер�
говугілля у довільній формі, що не створюватиме ново�
го додаткового адміністративного навантаження на пра�
цівників міністерства і одночасно дозволятиме поволі
розширювати спектр використання результатів її робо�
ти при плануванні роботи міністерства.

Другий крок полягає у встановленні компетенції та
адміністративної спроможності координаційної ради до
реалізації планування і управління. Іншими словами,
накладаються об'єктивні законодавчі і нормативно�пра�
вові обмеження (обов'язки і права службовців), що впли�
вають чи вплинуть на поведінку державних службовців
протягом функціонування ради.

На цьому етапі визначається постійний склад коор�
динаційної ради, що має певні особливості. Так, фор�
мування її постійних членів у представницькому складі
(заінтересовані сторони) потребуватиме досягнення
згоди з іншими міністерствами та відомствами, а також
науковими організаціями і підприємствами щодо деле�
гування представників. Залучення не постійних учас�
ників ради можливе шляхом проведення відкритих зас�
ідань і відповідних оголошень у засобах масової інфор�
мації чи адресної розсилки для організацій, думка яких
може цікавити постійних членів.

З огляду на необхідність урахування бюджетного
процесу засідання ради слушно проводити у сесійному
режимі за внутрішнім планом роботи Міненерговугілля
з підготовки бюджетних запитів не менше ніж два рази
на рік, зокрема до подання бюджетних запитів і узгод�
ження фінансування по міністерству задля врахування
потенційних змін середовища для енергетики у наступ�
ному році, та після схвалення бюджету з метою оцінки
зміни ситуації в енергетиці на кінець поточного бюджет�
ного року і очікувань щодо майбутнього з прив'язкою
до схваленого бюджету на наступний рік.

Третій крок визначається змістом роботи ради. Ко�
ординаційна рада як дорадчий орган під час проведен�
ня власних сесій має напрацьовувати певні щорічні про�
позиції щодо коригування, встановлення акцентів у ре�
алізації енергетичної політики у її зв'язку із сферами
зацікавлених сторін. Потрібно встановити, на яких
інформаційно�аналітичних матеріалах (інформаційній
базі) вона має формувати власні аналітичні пропозиції.

Перший варіант — підготовка окремих пропозицій від
постійних членів ради та її не постійних учасників з на�
ступним їхнім обговоренням на засіданні і підготовка
зведених висновків. Природно, у цьому випадку, зрос�
тає рівень аналітичного і адміністративного навантажен�
ня на учасників ради, що поряд з її консультативним ха�
рактером роботи ради приховує типові управлінські про�
блеми (замкнутість учасників на вузьких сферах відан�
ня, розпорошеність уваги тощо). Перевага цього варіан�
ту у спрощені організаційної роботи ради за зразком ти�
пових робочих груп чи міжвідомчих дорадчих комісій.
Відсутні будь�які додаткові прямі видатки, потреби у
зовнішніх договірних контактів для Міненерговугілля.

Другий варіант — обговорення радою розроблено�
го на замовлення Міненерговугілля незалежною науко�
вою та/або науково�експертною організацією цілісно�
го інформаційно�аналітичного продукту, що повністю
розкриває зміст процесів і динаміку змін у енергетиці.
Відповідно після індивідуального (учасниками до засі�
дання) ознайомлення з одним цілісним документом,
рада буде спроможна вести предметний розгляд конк�
ретних питань і уточнень у енергетичній політиці на на�
ступний бюджетний рік, аналіз поточної ситуації. Не�
доліками цього варіанту є: втрата якості інформаційно�
аналітичного продукту при виконанні робіт зовнішньою
організацією без належного досвіду; видатки Міненер�
говугілля при виборі виконавця та формуванні замов�
лення на інформаційно�аналітичний продукт.
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Урахування міжнародного досвіду з 36 річного фун�
кціонування Міжнародної енергетичної агенції [11]
свідчить про повсюдну перевагу другого варіанту при
запровадженні стратегічного планування і управління
у енергетичній сфері країн�імпортерів. Відтак ми зупи�
нимось на аналізі другого варіанту як базового.

На нашу думку, зважаючи на необхідність мінімі�
зації видатків, усунення згаданих недоліків і виконання
вимог до незалежності організації та досвіду подібних
робіт, фінансування цієї роботи може здійснюватися за
цільовим призначенням Кабінету Міністрів України з
державного бюджету у межах державного замовлення
на виконання науково�дослідних робіт профільною ус�
тановою(ми) НАНУ.

Потенційним негативним ефектом від такого захо�
ду може стати замикання цієї роботи виключно на
НАНУ, що з часом підвищуватиме ймовірність втрати
якості інформаційного забезпечення у енергетичній
сфері. Тому використовувати такий вибір виконавця
варто на початковій стадії роботи ради (не менше 3
років). Коли форма і зміст продукту, основні вимоги і
потреби Міненерговугілля і ради будуть чітко артику�
льовані, доречним буде проведення відкритих конкурс�
них процедур щодо виконання подібних робіт за дер�
жавним замовленням (на той час міністерством, урядом
тощо).

Четвертий крок характеризується як аналіз середо�
вища. Така постановка вказує на необхідні вимоги до
змісту інформаційного забезпечення у діяльності ради.
Його розробка має передбачати виявлення переваг, вад,
можливостей та загроз щодо потенціалу розвитку енер�
гетичного сектора в майбутньому, а також містити ча�
совий і просторовий аналіз динаміки змін та залежнос�
тей у ПЕК. Тобто інформаційно�аналітичний продукт
повинен містити: 1) поточний енергетичний баланс;
2) прогноз зміни енергетичного балансу за існуючої си�
туації; 3) варіантів (сценаріїв) змін енергетичного балан�
су при реалізації конкретної управлінської дії (пропо�
зиція дії) залежно від критеріїв (акцентів) у енергетичній
політиці держави і діяльності профільного міністерства.
Відтак мова йде про складання, аналіз і оцінку енерге�
тичного балансу країни обраною науково�експертною
організацією до кожної сесії ради.

У контексті міжнародного досвіду, продукт має го�
туватися у формі "Енергетичного балансу" (зведена ста�
тистика), "Енергетичного огляду" (аналітичний страте�
гічний баланс — прогнози і аналіз сценаріїв), а також
спеціальних звітів з окремих проблемних питань роз�
витку енергетики. Проте їхня підготовка і публікація
має відбуватися відповідно до національної практики
бюджетування та програмування діяльності органів дер�
жавної влади [1]:

— до 20 березня року, що передує плановому, ба�
жаним є оприлюднення на сесії ради Енергетичного ог�
ляду за минулий (остаточну версію), поточний рік (про�
гнозну) і плановий рік (прогноз за умови відсутності
змін у політиці та потенційні сценарії дій з перевагою
певного акценту). Потенційно прогноз на плановий рік
може доповнюватися прогнозом на наступні чотири
роки після планового. Це дозволить використовувати
прогнозні дані для роботи ради до складання і подання
Міненерговугіллям бюджетних запитів до Міністерства
фінансів України (не пізніше 10 серпня року, що пере�
дує плановому);

— до 20 вересня року, що передує плановому, ко�
рисним буде оприлюднення першого уточненого Енер�
гетичного огляду за поточний і плановий рік (після
включення бюджетних запитів Міненерговугілля до
проекту Державного бюджету — не пізніше 15 верес�
ня). Дозволить розглядати і аргументувати необхідні
заходи у енергетичному секторі (у разі неповного їх
урахування Міністерством фінансів України чи виник�
нуть нові обставини) перед Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету (далі — ВРУ) та депутатами

ВРУ до остаточного схвалення державного бюджету на
наступний рік.

П'ятий крок грунтується на встановлені проблем,
фактичній роботі. Консультативна рада проводить зас�
ідання у відкритому режимі (можливість зареєструва�
тися учасником будь�якій із зацікавлених сторін).

У процесі обговорення учасники досягають згоди
щодо необхідного акцентування енергетичної політи�
ки у наступному бюджетному році на певних конкрет�
них завданнях і концептуального, і прикладного харак�
теру. За підсумками засідання і узгодження пропозицій
формується доповідна записка на адресу Міністра
щодо стану справ у ПЕК і потенційні перспективні за�
ходи з реагування на посталі виклики концептуально�
го характеру. Питання прикладного змісту врахову�
ються постійними учасниками відповідно до власної
компетенції.

Також консультативна рада у ініціативному поряд�
ку може проводити засідання щодо розгляду законо�
проектів, підготовлених постійними учасниками, що
торкаються питань розвитку енергетики чи істотно
впливають на умови її функціонування у майбутньому.

Шостий крок — вирішення системних проблем енер�
гетики. При виявленні проблем, що носять системний
характер у тій чи іншій сфері ПЕК, рада у консульта�
тивній формі розробляє загальні положення тексту пол�
ітичної пропозиції та концепції реалізації державної
політики для структурного підрозділу Міненерговугіл�
ля, до сфери відання якого належить вирішення цієї про�
блеми, зокрема розробка відповідних законопроектів чи
інших нормативно�правових актів.

Зокрема, вона готує відповідний проект політичної
пропозиції щодо необхідності розробки довгостроко�
вого плану (стратегії), спрямованого на подолання і по�
передження виникнення такої проблеми у майбутньо�
му. Тут слід зауважити, що стратегічні проблеми можуть
бути викликаними не лише певними вадами енергетич�
ної політики, а міститися у суміжних сферах функціо�
нування національної економіки.

Перегляд чинної стратегії, як і потенційна розроб�
ка нової Міненерговугілля, може здійснити самостійно
чи у спосіб, що пропонується для підготовки енергетич�
ного балансу і огляду (через замовлення робіт у зовні�
шньої організації).

Сьомий крок виражається у супроводі запроваджен�
ня стратегічного плану (стратегії) на вирішення систем�
них проблем енергетики. Розроблена стратегія як про�
грамний документ потребує офіційного погодження
тексту проекту із заінтересованими органами держав�
ної влади за порядком розробки нормативно�правових
актів Кабінету міністрів України [5]. Тому обговорення
проекту стратегії радою (де постійні учасники представ�
ляють заінтересовані сторони) спростить подальше по�
годження її змісту та спрямованості без втрати почат�
кового змісту. У випадку відхилення пропонованого на
засіданні КМУ проекту, він повертається на доопрацю�
вання розробнику (міністерству) і може повторно вно�
ситься на раду для дорадчого колективного доопрацю�
вання із ширшим колом заінтересованих сторін, зокре�
ма тих, позиція яких вплинула на відхилення проекту.

Восьмий крок — це розробка графіку впроваджен�
ня стратегії. На основі цілей і завдань стратегії розроб�
ляють програми і плани дій. Стратегія фактично розби�
вається на програми за напрямами (по цілях), що в свою
чергу відображаються в планах дій (типовий план ро�
боти органу) структурних підрозділів Міненерговугілля.

До плану включають перелік виконавців по завдан�
нях і діях, конкретних працівників вповноваженого
органу. Цей план буде основою для оцінки виконання
завдань працівникам міністерства. План розробляється
міністерством і його структурними підрозділами.

І дев'ятий крок — передбачає моніторинг (облік) і
оцінку (контроль) за реалізацією стратегії як докумен�
ту, що формалізує стратегічне планування і управління
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в енергетиці. Відповідно до закладених у плани дій та
програми показники здійснюється оцінка рівня вико�
нання поставлених цілей і завдань, їх результативність
і ефективність. Це відбувається шляхом підготовки що�
річних звітів про діяльність Міненерговугілля. Крім
того, може здійснюватися незалежна оцінка реалізації
стратегії і дорадча (радою на основі Енергетичних ог�
лядів), і зобов'язуюча (наприклад, секретаріатом КМУ
чи зовнішньою організацією). За висновками проведе�
ної оцінки встановлюється необхідність уточнення стра�
тегії, програм, планів дій чи енергетичної політики у
цілому.

Урядовий моніторинг і сприяння у питаннях реалі�
зації Енергетичної стратегії на сьогодні здійснює Між�
відомча комісія з питань реалізації Енергетичної стра�
тегії України на період до 2030 року. Також, при Раді
національної безпеки і оборони України функціонує
Міжвідомча комісія з питань енергетичної безпеки.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У підсумку, типові адміністративно�організаційні дії
дозволяють Міненерговугілля створити механізм забез�
печення координації розробки та реалізації енергетич�
ної та економічної політики в Україні шляхом поєднан�
ня процесів планування, прогнозування і бюджетуван�
ня у енергетиці. Його поступова апробація та застосу�
вання дозволить досягти не лише кореспондування
енергетичної політики зі змінами у соціально�економі�
чному середовищі країни і тенденціями розвитку енер�
гетики у світі, а й запровадити стратегічне планування
та управління у ПЕК без кардинальної перебудови сис�
теми державного управління галуззю, що існує на сьо�
годні.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Звідси, до перспектив наступних досліджень належить
напрацювання безпосередніх положень і процедур
організації роботи запропонованих нових елементів
моделі управління ПЕК в Україні (дорадча координац�
ійна рада, зовнішня незалежна організація, механізмів
відбору постійних і не постійних учасників ради, екс�
пертів та подібне), встановлення рівня участі у процесі
стратегічного планування і управління незалежних ре�
гуляторів енергетичних ринків та механізмів їхнього
впливу на коригування ринкових дисбалансів енергос�
поживання і енергозбереження ринковими та адмініст�
ративними засобами.
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ВСТУП
Екологічна стійкість і місткість природного сере�

довища, вичерпаність багатьох видів ресурсів, еко�
логічні наслідки життєдіяльності суспільства виступа�
ють такими об'єктивними чинниками, які не може ігно�
рувати будь�яка країна. Суттєві зміни у навколишньо�
му природному середовищі та екологічному укладі
країни в умовах постіндустріального розвитку суспіль�
ства обумовлюють посилення уваги до формування но�
вих підходів до проблеми взаємодії суспільства та при�
роди, що переходіть у площину суб'єкт�суб'єктних
відносин.

Саме проблема забезпечення сталого розвитку ак�
туалізує необхідність управління і свідомого регулюван�
ня системи "суспільство�природа" (з врахуванням еко�
логічного і морального імперативів) з метою досягнен�
ня суспільного прогресу. Найдавніші підходи до розвит�
ку цього напряму відобразились у концепціях: обмеже�
ної відповідальності людства за збереження природи;
глобальної рівноваги (нульових темпів зростання);
відповідальності за стан екосистеми Землі; сталого ди�
намічного розвитку.

Проблема формування дієвих механізмів реалізації
державного управління стійкістю регіональних еколо�
го�економічних систем пов'язана з кількома аспектами

УДК 353.9:574 (075.8):323.174

Є. Г. Карташов,
Народний депутат України, кандидат філософських наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ РЕГІОНАЛЬНИХ

ЕКОЛОГОBЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov,

People's Deputy of Ukraine, PhD

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION STABILITY OF REGIONAL
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SYSTEMS

На основі узагальнення теоретичного доробку обгрунтовано концептуальні засади державного упB

равління стійкістю регіональних екологоBекономічних систем в Україні, визначено його сутність.

Conceptual foundations of public administration of regional environmental sustainability and economic

systems in Ukraine, defined its essence.

Ключові слова: державне управління, екологічна безпека, збалансування інтересів, природні об'єкти, ре�
гіон.

Key words: public administration, environmental security, balance of interests, natural objects, region.

сучасних державно�управлінських досліджень в еко�
логічній сфері. Зокрема, це низка фундаментальних нау�
кових напрацювань І.К. Бистрякова, О.О. Веклич,
І.О. Драган, В.О. Дьомкіна, Т.В. Іванової, В.С. Криса�
ченка, М.А. Хвесика, Є.В. Хлобистова та ін.

Наукові надбання створили передумови для продов�
ження досліджень у даному напрямі, зокрема назрілої і
мало дослідженої проблеми державного управління
стійкістю регіональних еколого�економічних систем з
метою подолання тенденції виснаження природно�ре�
сурсного потенціалу територій, забезпечення комплек�
сного і збалансованого розвитку кожного регіону і краї�
ни в цілому.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати концептуальні засади

державного управління стійкістю регіональних еколо�
го�економічних систем в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Найбільший інтерес з позицій екологізації як час�

тини цілісної системи соціально�економічного управ�
ління викликає концепція сталого розвитку, в якій еко�
логічні і соціально�економічні прагнення у перспективі
поєднуються. Стратегія розвитку пов'язується зі стра�
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тегією збереження довкілля, оскільки при відсутності
системи обмежень тиск ринкових механізмів призводить
до надексплуатації, зневаги суспільними потребами,
деградації навколишнього середовища й швидкого вис�
наження природних ресурсів.

Найбільш суттєві проблеми в житті людей пов'язані
з певною територією. Тому на першому місці в системі
еколого�економічних інтересів стоять регіональні пріо�
ритети. Проте цілі, функції, інтереси складових склад�
ної регіональної системи "природа�населення�госпо�
дарство" не збігаються, що спричиняє конфлікт через
протиріччя між галузями і територією, рівнем розвитку
продуктивних сил і конкретних виробничих відносин,
рівнем розвитку виробництва й зростаючими потреба�
ми населення, співвідношенням економічної, соціальної
сфер і структурою споживання, містом і селом, проти�
річчя, пов'язані із запровадженням ринкових механізмів
регулювання економіки, а також міжрегіональні про�
тиріччя.

Процес формування нової національної екологіч�
ної політики є складним і довготривалим, що передба�
чає забезпечення збалансованості між соціально�еко�
номічним прогресом та збереженням довкілля, вихо�
дячи з потреб довгострокового розвитку країни на ос�
нові послідовного впровадження принципів сталого
розвитку, зміни структури споживання, збереження,
невиснажливого використання і відтворення природ�
них ресурсів, екологічної безпеки. Такі положення
мають бути реалізовано на основі стратегії сталого
розвитку.

Слід зазначити, що розроблення стратегії стало�
го розвитку, довгострокових програм соціально�
економічного розвитку та охорони навколишнього
природного середовища країни, інших програм, регі�
ональних і місцевих планів дій мають базуватися на
таких основних загальних принципах сталого розвит�
ку [7]: природні ресурси, які належать її народові і
становлять матеріальну основу його існування неза�
лежно від форм власності, є обмеженими і мають ви�
користовуватися з урахуванням потреб нинішнього та
майбутніх поколінь; використання природних ре�
сурсів повинно базуватись на інтенсивному та науко�
ємному підходах; будь�яка антропогенна діяльність
має узгоджуватися із законами природи та обмежен�
нями, які із цих законів випливають; екологічно оріє�
нтоване виробництво має бути економічно ефектив�
ним; одержаний від господарської діяльності резуль�
тат не може бути меншим від шкоди, заподіяної на�
вколишньому природному середовищу; усі соціально�
економічні перетворення повинні спрямовуватися на
утвердження засад гуманізму, демократії і цінностей
громадянського суспільства.

Загалом доктрина сталого розвитку являє систем�
ну соціальну доктрину, спрямовану на зміну відносин
людини і природи задля розширення можливостей еко�
номічного зростання, формування скоординованої гло�
бальної стратегії виживання людства, орієнтованої на
збереження і відновлення природних спільнот у масш�
табах, необхідних для повернення до меж господарсь�
кої місткості біосфери. До структури доктрини входить
сукупність ідей, положень та постулатів різних наук
(філософії, соціології, економіки, екології), які вже
лягли в основу документів ООН — "Порядок денний на
ХХІ століття" (Ріо�де�Жанейро, 1992 р.), Конвенцій
щодо змін клімату, збереження біорозмаїття, бороть�
би зі злиднями, загальноєвропейської стратегії стало�
го розвитку, національних стратегій країн, які підписа�
ли Ріо�де�Жанейрську декларацію та національних за�
конів, через які впроваджуються стратегії розвитку
країн. Доктрина сталого розвитку є основою нової сусп�
ільно�економічної моделі, яка йде на зміну панівній нині
ліберальній доктрині, що деградує, оскільки в її межах
неможливо забезпечити вирішення проблеми виживан�
ня зростаючого людства [12].

Слід відзначити, що у моделі сталого розвитку ос�
новних суб'єктів державного соціально�екологічно�
го захисту більше, оскільки забезпечення захисту в
рамках цієї моделі носить не соціальний, а соціопри�
родний та історичний характер. Тому поряд з тими
соціальними об'єктами, які звичайно приймаються в
розрахунок (особистість, суспільство), до їхнього
числа повинні увійти ще два важливих елементи: по�
перше, крім сучасного покоління людства — всі май�
бутні покоління, заради яких, на думку багатьох, і
повинен бути здійснений перехід до сталого розвит�
ку. Отже, однаковою мірою має забезпечуватися без�
пека як сучасних, так і майбутніх поколінь людей,
адже в цьому міститься головна ідея сталого розвит�
ку — виживання та безперервний розвиток людської
цивілізації в умовах збереження навколишнього при�
родного середовища; по�друге, природа — її екосис�
тем, біосфера в цілому [10].

Необхідно визнати, що за всієї своєї багатогран�
ності концепція сталого розвитку навряд чи зможе
стати популярною під впливом лише "здорового глуз�
ду". Ця концепція суперечить багатьом тенденціям су�
часного світогляду, зокрема ліберальним ідеям нео�
бмеженої свободи та економічної влади людини,
світогляду суспільства споживання, прагненню збе�
реження національно�культурної ідентичності та тра�
диційного націоналізму в широкому сенсі. Отже, для
її впровадження потрібні цілеспрямовані організовані
зусилля.

Ще у 1990�ті рр. було з'ясовано, що багато глобаль�
них цілей переходу до сталого розвитку можна досяг�
нути зусиллями на локальному рівні. Тому в 1994 р. в
м.Ольборзі (Данія) учасниками Європейської конфе�
ренції зі сталого розвитку великих та малих міст Євро�
пи було прийнято так звану Хартію міст Європи. У Хартії
було висловлено намір почати розробку тривалих
планів, які були б спрямовані на досягнення сталого
розвитку. На конференції в Лісабоні 1996 р. було запо�
чатковано процес так званих "Місцевих порядків ден�
них�21" ("Local Agenda�21") [9].

У більшості країн Західної Європи в цей час нако�
пичений великий досвід зі створення місцевих порядків
денних. До кінця 2001 року близько 1300 місцевих і рег�
іональних органів влади з 38 європейських країн
(більшість — у Австрії, Данії, Фінляндії, Нідерландах,
Норвегії, Швеції та Великобританії) схвалили Оль�
борзьку Хартію та приєдналися до Європейської Кам�
панії міст стійкого розвитку. У їх числі Донецьк, Мир�
город, Нікополь, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Суми
[8].

Проект місцевих порядків денних�21 — це більше
ніж просто "зелений/екологічний" план заходів. У
цьому документі мова йде про інтеграцію екологічної,
соціальної, економічної й культурної сфер, а також
про підвищення якості життя членів місцевого співто�
вариства. Проект декларує, що в досягненні цілей ста�
лого розвитку визначальну роль відіграє місцева вла�
да. Це обумовлено особливостями місцевої влади:
представляють місцеву громаду і діють від її імені;
відіграють ключову роль у плануванні розвитку тери�
торій; представляють або контролюють надання по�
слуг, від яких залежить якість життя місцевого насе�
лення; управляють та/або контролюють використан�
ня природних ресурсів територіальної громади; впли�
вають на розвиток територіальної громади, організо�
вують навчання, інформування й консультації для
громадян; сприяють організації співробітництва з
іншими організаціями.

Україна була однією з 179 країн світу, які прийняли
у 1992 році на Конференції ООН з питань довкілля і
розвитку в Ріо�де�Жанейро глобальну стратегію роз�
витку "Порядок денний на ХХІ століття" та взяла на себе
зобов'язання прийняти національні стратегії сталого
розвитку і втілювати їх в життя. Проте на державному
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рівні цього зроблено не було. У 1997 р. була створена
Національна комісія з питань сталого розвитку, яка
складалася переважно з чиновників (за посадою) за не�
значного представництва бізнесу і громадського секто�
ра. Формальне існування комісії не принесло суттєвих
результатів. Декілька урядових начерків під назвою
"Концепція сталого розвитку" так і не дійшли до розг�
ляду у Верховній Раді України.

Звіт України на Саміті Тисячоліття в Йоганнесбурзі
був не звітом з реалізації національної стратегії стало�
го розвитку, а не більше, ніж набором законів і заходів
з захисту довкілля, охорони здоров'я, підвищення рівня
життя. Україна є однією з країн, які до цього часу не
мають національної стратегії сталого розвитку. Тільки
у 2003 році постановою Кабінету Міністрів України №
643 від 26.04.2003 р. була затверджена Комплексна про�
грама реалізації на національному рівні рішень, прий�
нятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на
2003—2015 роки [6], проте наступною Постановою №
1414 від 04.09.2003 р. Національна комісія з питань ста�
лого розвитку була ліквідована.

Ідеї сталого розвитку в Україні набули поширен�
ня лише на рівні суспільної самоорганізації населен�
ня і професійних спільнот. Зокрема, вони активно дос�
ліджуються в наукових закладах України, в тому числі
в тих, які належать до громадського сектора, вивча�
ються в освітніх установах. Окремі підприємства ма�
лого і середнього бізнесу впроваджують ресурсозбе�
рігаючі та ресурсозамінні технології. Десятки міст
України розробили і прийняли власні концепції чи
програми сталого розвитку, приєдналися до Ольбор�
гської хартії (1994) "Міста Європи на шляху до ста�
лого розвитку".

Проте проблеми навколишнього середовища, як
правило, впливають на життя країни як вирішальний
фактор або як складова національного добробуту й по�
тенційних можливостей держави. Тому національна й
міжнародна безпека неможлива без урахування еколо�
гічного фактору. З точки зору глобального підходу до
питання безпеки, будь�який аспект, що загрожує вижи�
ванню планети та її природі, мусить розглядатися як
загроза безпеці. Загибель внаслідок ядерної катастро�
фи й загибель від браку повітря — це все одно загибель.
По�перше, темпи згадуваних глобальних змін значно
вищі, ніж вчені передбачали раніше. Якщо ці процеси
залишаться безконтрольними, вони стануть незворот�
ними. По�друге, екологічні проблеми — це проблеми
абсолютно нових вимірів. Навіть маючи необмежені ре�
сурси, не можна відновити озоновий шар чи "заклеїти
озонову дірку". Не усунувши причин, не можна зупи�
нити глобальне потепління. По�третє, різниця рівнів
економічного розвитку впливає на можливості захисту
від екологічних загроз, а деградація довкілля впливає
на економічний розвиток, ослаблюючи його потенціал.

На думку експертів ООН, екологічні втрати внаслі�
док забруднення перевищують вартість заходів, спря�
мованих на боротьбу з ним. У країнах, що розвивають�
ся, вони значно більше, ніж у розвинутих державах.
Щороку через забруднення втрачається від 0,5 до 2,5%
ВВП, а вартість заходів, які б дали змогу радикально
скоротити обсяги забруднення в індустріальних краї�
нах, — складає 1—2% ВВП. По�четверте, екологічні заг�
рози не піддаються чіткому визначенню у причинно�на�
слідкових зв'язках, проте вони досить тісно пов'язані
між собою й іншими соціальними, політичними й еко�
номічними факторами, що також впливають на стан без�
пеки. Посилення боротьби за володіння та користуван�
ня чистим повітрям, водою, орною землею, рибними та
харчовими ресурсами, що колись розглядалися як без�
коштовні, нині вже є реальною загрозою для регіональ�
ної безпеки. Загрозами екологічного характеру, спро�
можними порушити міжнародну стабільність, є і масо�
ва міграція населення з районів природних та техноген�
них катастроф (приміром районів засухи у Східній Аф�

риці чи Чорнобильської аварії), і та величезна шкода,
яку завдають довкіллю промислові викиди, знищення
лісів, знищення біологічних видів і, нарешті, кліматичні
зміни. Таким чином поняття безпеки суттєво розши�
рюється. Безпека стає всеохоплюючою категорією, що
поєднує більшість проблем захисту населення від будь�
яких загроз [2].

Визнання екологічної безпеки рівнозначною, або
навіть важливішою за військову, сприятиме уважнішо�
му ставленню до проблем навколишнього середовища.
В рамках стратегії поступального розвитку проблема
збалансування економічного зростання та збереження
довкілля є проблемою номер один. Якими б прекрасни�
ми не були сучасні рішення економічних проблем, вони
одразу ж зазнають краху, якщо не вдасться поєднати
їх із розв'язанням глобальних проблем. Природні підва�
лини життя вимагають всеохоплюючого захисту. Дієва
охорона довкілля неможлива без міжнародного співро�
бітництва у світових масштабах.

На сьогодні позитивний імідж країни потребує
ефективної природоохоронної політики, адже відно�
шення людини до природи — це не просто показник
цивілізованості, а ще й турбота окремої нації про нашу
планету. На зламі століть внесок людини до природо�
охоронної сфери повинен збільшитися до такої міри,
щоб забезпечити наступним поколінням нормальні умо�
ви для існування. Незважаючи на науково�технічній
прогрес та його беззаперечні здобутки, людство знахо�
диться на межі катастрофи. Тому безпека набуває но�
вих вимірів — військова обороноздатність та потужність
армії перестали бути чинниками, які захищають люди�
ну від загроз.

До базових понять сучасної екологічної політики
слід віднести також такі, як "екологічний світогляд",
"екологічна культура", "екологічна етика", а також по�
няття "екологічний імператив". Найчастіше його тлума�
чать як необхідність узгоджувати діяльність людини з
обмеженнями природи, або як заміну нинішньої стра�
тегії управління охороною природи стратегією спільно�
го розвитку природи і людини.

У поточній свідомості поняття "імператив" асоці�
юється з безумовним велінням, наказом когось і комусь.
У філософії етики його використовують для визначен�
ня безумовного морального веління, що випливає з при�
роди речей і явищ. Екологічний імператив є безумовним
велінням природи, що діє на всіх рівнях організації усь�
ого живого. Саме тому його слід розглядати стосовно
феномена життя взагалі, а не окремих його проявів чи
стадій [1]. Цим зумовлюється необхідність досліджува�
ти біосферний вимір екологічного імперативу, еволюц�
ійний вимір екологічного імперативу, його буттєвий
вимір, що являє собою комплекс необхідних і достатніх
умов для виживання людини як біологічного виду і за
умов постійного зростання попиту на природні ресур�
си, а також при зменшенні можливостей задовольнити
такий попит. Це екологічний виклик (зміна клімату, гео�
фізичних параметрів Землі, нестача природних ресурсів,
порушення традиційних систем життєзабезпечення зем�
лян, якісне і кількісне виснаження природного середо�
вища, зменшення біорізноманіття) як новий геокультур�
ний феномен у низці відомих глобальних викликів —
технологічних, глобалізації [11].

На жаль, на сьогодні Україна належить до тих дер�
жав, які не тільки відчувають реальність екологічної
загрози, хоча безпосередньо з нею зіткнулися. У кон�
тексті даного положення поняття екологічної безпеки
виступає ключовим та має достатньо чітко визначені
правові рамки, що детерміновані встановленими зако�
нодавством критеріями якості навколишнього природ�
ного середовища, його окремих елементів, якості про�
дуктів харчування, одягу, житла тощо, дотримання яких
дозволяє забезпечувати екологічну безпеку. Система
критеріїв закріпляється відповідною системою еколо�
гічних нормативів. Центральне місце в ряду цих норма�
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тивів займають визначення гранично допустимих: кон�
центрації забруднюючих речовин у воді, повітрі, грунті;
рівня акустичного електромагнітного, радіаційного та
іншого шкідливого впливу на навколишнє природне се�
редовище; вмісту шкідливих речовин у продуктах хар�
чування та тваринних кормах. Окрім таких нормативів
існують численні нормативи, що визначають гранично
допустимі викиди у навколишнє середовище забрудню�
ючих речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біо�
логічних факторів для конкретних джерел забруднен�
ня [5].

Існує система державних установ, які покликані
контролювати виконання встановлених правил, поряд�
ку, нормативів тощо. Можна припустити, що ця систе�
ма працює з максимально доступною результативні�
стю. Але виникає питання про достатність і ефек�
тивність таких зусиль та їх адекватність. Таке питання
викликається простим усвідомленням фактів, що
смертність чоловіків в Україні у найбільш продуктив�
ному віці (20—60 років) у 3—5 разів перевищує середні
європейські показники. Дослідження також показу�
ють, що у наших студентів 20—24 років "біологічний"
вік перевищує паспортний на 10—15 років. Не менш
вражає твердження, що українська промисловість,
точніше техносфера, після 2005 року вступила в зону
підвищеного ризику через те, що зношеність основних
фондів у базових галузях промисловості перевищила
75 відсотків [4].

Це обумовлює необхідність для держави формува�
ти зважену, науково обгрунтовану, далекоглядну пол�
ітику екологічної безпеки, яка повинна реалізовувати�
ся як змістовна та організаційна робота певних інсти�
туцій з метою реалізації прав громадян України на без�
печне для життя й здоров'я довкілля та на відшкодуван�
ня завданої порушенням цього права шкоди.

З позиції державного управління стійкістю регіо�
нальних еколого�економічних систем необхідно уточ�
нити категорійний апарат дослідження. Вихідним поло�
женням обрано категорію "державне управління регіо�
нальним розвитком", що передбачає напрям державно�
го управління, головним завданням якої є забезпечен�
ня оптимального узгодження загальнодержавних цілей
та інтересів з особливостями розвитку окремих регіонів.
Державне управління регіональним розвитком являє
собою комплекс заходів, що мають забезпечити, з од�
ного боку, унітарність і цілісність Української держави
як єдиного політичного, соціально�економічного та пра�
вового простору, а з другого — необхідну децентралі�
зацію, вирівнювання економічних та соціальних умов
розвитку різних регіонів, розвиток міжрегіональних
відносин, ефективну реалізацію функцій місцевого са�
моврядування.

Головна мета державного управління регіональним
розвитком — якнайповніше та найякісніше задоволен�
ня потреб населення шляхом створення стабільного со�
ціально�економічного розвитку регіонів та територіаль�
них громад на основі їх належного матеріального і
фінансового забезпечення, підвищення ефективності
функціонування владних структур усіх територіальних
рівнів та розвитку місцевої демократії.

Принциповим моментом осмислення суті та змісту
державного управління екологічною стійкістю регіо�
нального розвитку є необхідність усвідомлення двох
аспектів. Перший передбачає розуміння регіону як
об'єкту впливу з позиції загальнодержавного рівня,
інший — розглядає регіон як суб'єкт впливу. В першому
аспекті реалізацію здійснюють центральні органи вико�
навчої влади, у другому — місцеві органи державної
влади і самоврядування. Оскільки система державного
управління покликана обслуговувати певні інтереси, то,
зокрема, у сфері екологічної безпеки, має забезпечува�
тись реалізація державних регіональних екологічних
інтересів, а також формуватися умови для реалізації
місцевих екологічних інтересів силами регіонів. У цьо�

му плані, безумовно, ключову роль відіграє законодав�
че закріплення прав і повноважень між різними гілками
влади, відсутність якого неминуче викликає конфлікти
і протиріччя між ними, в результаті чого стрімко падає
ефективність державного управління у сфері екології,
знижується рівень екологічної безпеки.

ВИСНОВОК
Державне управління стійкістю регіональних еколо�

го�економічних систем як складний і багатовимірний
процес є результатом взаємодії різних суспільних сил.
Головні позиції тут займає уряд, діяльність якого має
спрямовуватися на збереження колективних інтересів і
колективного блага, до яких належить безпечне довкі�
лля. Проте багато проблемних питань можуть і повинні
вирішуватись на регіональному рівні. Це дає змогу вра�
хувати екологічні інтереси населення відповідних тери�
торій при прийнятті рішень щодо розвитку продуктив�
них сил, передачі окремих природних об'єктів у корис�
тування тощо. Через регіональні органи влади найбільш
предметно реалізується принцип гармонійного збалан�
сованого розвитку, а через систему регіонального еко�
логічного управління здійснюється політика охорони
навколишнього природного середовища, забезпечення
екологічної безпеки, підтримка екологічного балансу.
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ВСТУП
Координація і встановлення загального напряму

діяльності державних органів, їх структурних підроз�
ділів, організацій, що наділені контрольними повнова�
женнями та органів державної влади і місцевого само�
врядування є особливою складовою фінансового конт�
ролю і сприятиме повній та ефективній реалізації по�
вноважень вказаних суб'єктів.

Взаємовідносини органів фінансового контролю
з органами державної влади чи місцевого самовряду�
вання мають важливий характер. Така співпраця
найбільш необхідна при вирішенні питань, що стосу�
ються формування публічних фондів коштів, розпод�
ілу і використання коштів цих фондів, у тому числі на
стадіях бюджетного процесу та зумовлюється обся�
гом повноважень контролюючих суб'єктів та харак�
тером їх взаємовідносин з органами державної влади
чи місцевого самоврядування. Вона носить інформа�
тивний, погоджувальний характер та проявляється у
взаємодії з приводу організації планування та прове�
дення контрольних дій у сфері фінансової діяльності,
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наданні та обміні інформацією, виконанні доручень,
тощо.

Важливе значення для з'ясування теоретичних пи�
тань дослідження мають праці з фінансового контролю
відомих науковців: Л. Воронової, З. Завгороднього,
М. Каленського, М. Карасьової, О. Кузьменко, М. Ку�
черявенка, П. Пацурківського, Н. Хімічевої та інших.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проаналізувати забезпечення співпраці контролю�

ючих суб'єктів між собою, їх взаємовідносин з органа�
ми державної влади і місцевого самоврядування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансовий контроль здійснюють Верховна Рада

України, Кабінет Міністрів України. Відповідні конт�
рольні повноваження має і Президент України. Так,
Верховна Рада України відповідно до Конституції
"здійснює парламентський контроль у межах, визна�
чених цією Конституцією та законом". Згідно із стат�
тею 85 Конституції України до повноважень Верхов�
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ної Ради України у сфері фінансового контролю на�
лежить: затвердження Державного бюджету Украї�
ни та внесення змін до нього; контроль за виконан�
ням Державного бюджету України, прийняття рішень
щодо звіту про його виконання; затвердження рішень
про надання Україною позик і економічної допомоги
іноземним державам та міжнародним організаціям, а
також про одержання Україною від іноземних дер�
жав, банків, міжнародних фінансових організацій
позик, не передбачених Державним бюджетом,
здійснення контролю за їх використанням. Парламент
реалізує контрольні повноваження самостійно або
через Рахункову палату, створювані ним комітети,
тимчасові контрольні, ревізійні та слідчі комісії. На
жаль, повноваження комітетів Верховної Ради Украї�
ни та зазначених комісій Конституція не визначає.
Крім цього, не чітко виписані у ній і контрольні по�
вноваження парламенту — це послаблює його поло�
ження в системі державної влади і впливає на
здійснення парламентського контролю. Президент
України також здійснює фінансовий контроль, підпи�
суючи закони, що стосуються фінансів, в тому числі
Закон про Державний бюджет України, а також бе�
ручи участь в утворенні інституцій, що здійснюють
фінансовий контроль та створюючи фінансово�конт�
рольні норми, які містяться в його указах та розпо�
рядженнях. Контрольні повноваження Кабінету
Міністрів України, відповідно до статті 116 Консти�
туції України та Закону України "Про Кабінет
Міністрів України", полягають в тому, що він розроб�
ляє проект Закону про державний бюджет, забезпе�
чує виконання затвердженого державного бюджету,
подає Верховній Раді України звіт про виконання дер�
жавного бюджету та інше.

Місцеві ради народних депутатів відповідно до Кон�
ституції України та інших нормативно�правових актів,
що визначають їх повноваження та функції, також
здійснюють фінансовий контроль під час бюджетного
процесу, тобто за дотриманням бюджетного законодав�
ства. Отже місцеві ради народних депутатів також взає�
модіють з контролюючими органами.

На сьогодні найбільш врегульованим нормативно є
бюджетний контроль, оскільки особливості його
здійснення визначені у кодифікованому нормативному
акті — Бюджетному кодексі України. Метою бюджет�
ного контролю є забезпечення дотримання бюджетно�
го законодавства на кожній стадії бюджетного проце�
су всіма його учасниками, а також запобігання вчинен�
ню бюджетних правопорушень, їх виявлення та припи�
нення. Взаємовідносини контролюючих суб'єктів, із заз�
наченими вище державними органами та органами
місцевого самоврядування, відбуваються в основному у
бюджетній сфері.

Першою стадією бюджетного процесу є складан�
ня проектів бюджетів. До особливих суб'єктів бюд�
жетного контролю на цій стадії відноситься Кабінет
Міністрів України — єдиний державний орган, який
відповідно до чинних нормативно�правових актів, над�
ілений правом розробляти і подавати до Верховної
Ради України проект державного бюджету. Суттєву
роль на стадії складання проекту державного бюдже�
ту України відіграють Верховна Рада України та Ра�
хункова палата.

Досліджуючи проблеми удосконалення процедури
контролю за процесом формування бюджетів, ще до
прийняття Бюджетного кодексу України, В.О.Шевчук
відмічав, що пріоритетним має стати регламентування
в часі процедури контролю за послідовним складанням
проекту бюджету та конкретним визначенням
суб'єктів, а саме: контроль Рахункової палати за вра�
хуванням результатів аналізу звіту про виконання дер�
жавного бюджету за попередній рік при розробленні
відповідних документів; контроль Президента Украї�
ни за внесенням урядом законопроекту про держав�

ний бюджет на наступний рік разом із необхідними
документами та матеріалами на розгляд Верховної
Ради України.

На жаль, у Бюджетному кодексі України не йдеть�
ся про зазначені повноваження Рахункової палати і
Президента України на вказаному етапі бюджетного
процесу. Хоча Закон України "Про Рахункову палату"
[3] зобов'язав Рахункову палату проводити експертизу
і давати висновки щодо окремих напрямів бюджетно�
фінансової, грошово�кредитної політики, за доручен�
ням Верховної Ради України. Отже вважаємо за доц�
ільне описати у зазначеному Кодексі процедуру здійс�
нення контролю Рахунковою палатою і Президентом
України та особливості координації фінансового конт�
ролю на цій стадії бюджетного процесу.

На стадії розгляду та прийняття закону про Дер�
жавний бюджет України учасниками контрольного
процесу є народні депутати України, які, здійснюючи
парламентський контроль індивідуально, знайомлять�
ся з проектом Закону про Державний бюджет Украї�
ни. Важлива роль на даній стадії відводиться Комітету
з питань бюджету. Проект Закону про Державний бюд�
жет України також розглядають інші комітети, депу�
татські фракції та групи Верховної Ради України, які
формують та передають свої пропозиції Комітету з
питань бюджету, який фактично наділений координа�
ційними функціями. Під час обговорення Висновків та
пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет
України беруть участь народні депутати, представни�
ки Кабінету Міністрів України, фахівці Рахункової па�
лати. У Законі України "Про Рахункову палату" (ст. 27)
[6], яка стосується експертизи та висновків Рахунко�
вої палати, зазначається, що ця інституція, здійснюю�
чи свою діяльність, зобов'язана за дорученням Верхов�
ної Ради України проводити експертизу і давати вис�
новки щодо: проекту Державного бюджету України,
обгрунтованості його дохідної та видаткової частин
щодо обсягів державного внутрішнього та зовнішньо�
го боргу та дефіциту Державного бюджету України,
затверджених законом України; а також окремих пи�
тань бюджетного процесу за прямими дорученнями
Верховної Ради України. У Бюджетному кодексі Ук�
раїни про ці повноваження не йдеться. Важливим на
цій стадії є контроль парламенту, оскільки остаточне
рішення щодо прийняття Закону про Державний бюд�
жет України приймає він. Тому доцільно було б зобо�
в'язати Верховну Раду України виконувати приписи
Рахункової палати.

Останнім етапом контролю на даній стадії бюджет�
ного процесу є підписання Закону України "Про Дер�
жавний бюджет України" Президентом України та оф�
іційне оприлюднення його, або ж застосування права
вето з наступним поверненням закону до парламенту
для доопрацювання. Бюджетний кодекс України не
містить жодної статті стосовно повноважень Президен�
та України у сфері бюджетного контролю. Вважаємо,
що такі взаємовідносини між Президентом України та
Верховною Радою України необхідно чітко врегулюва�
ти законодавчо. На наш погляд, всі пропозиції, які по�
даються Президентом України, з якими не погоджують�
ся народні депутати, має розглядати Рахункова палата
та готувати необхідний висновок. Такі висновки бажа�
но було б надавати і щодо тих статей проекту Закону
про Державний бюджет України, стосовно яких є спір
між главою держави і парламентом.

Провідну роль на зазначеній стадії бюджетного
процесу повинна відігравати Рахункова палата, яка
наділена функціями здійснювати контроль як за над�
ходженням коштів до Державного бюджету України,
так і їх використанням. У зв'язку з прийняттям Закону
України "Про Кабінет Міністрів України" [4], конт�
рольні повноваження Рахункової палати в бюджетно�
му процесі та її взаємовідносини з Кабінетом Міністрів
України, стали більш підкріплені законодавчо, оскіль�
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ки у ньому є окрема стаття 34, що має назву: "Відноси�
ни Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою",
в якій зазначається, що Кабінет Міністрів України на
запит Рахункової палати надає статистичну, фінансо�
ву, бухгалтерську та іншу інформацію, необхідну для
виконання нею завдань, функцій та повноважень, ус�
тановлених Конституцією та законами України. Така
співпраця сприятиме попередженню вчинення фінан�
сових правопорушень на всіх стадіях бюджетного про�
цесу.

Інші органи фінансового контролю також мають
право вимагати надання їх необхідної інформації,
інформаційних матеріалів для виконання покладених на
них завдань. Формою взаємовідносин є інформування
органами фінансового контролю органів державної вла�
ди про свою діяльність, її результати тощо, у межах
визначених законодавством.

До завдань Рахункової палати належить регулярне
інформування Верховної Ради України, її комітетів про
хід виконання Державного бюджету України, про ре�
зультати здійснення інших контрольних функцій. Так,
відповідно до законодавства Рахункова палата за вста�
новленими формами щоквартально подає Верховній
Раді України оперативний звіт про хід виконання Дер�
жавного бюджету України, в якому наводяться фак�
тичні відомості про формування доходів і проведені вит�
рати порівняно з показниками, затвердженими Законом
"Про Державний бюджет України" поточного року і
показниками за відповідний період або квартал попе�
реднього року.

Чинним законодавством передбачено, що у разі
виявлення в процесі перевірок і ревізій привласнення
грошових або матеріальних ресурсів, а також вияв�
лення фактів корупції та інших зловживань Рахунко�
ва палата зобов'язана негайно за рішенням її Колегії
передати матеріали до правоохоронних органів та по�
відомляти про це Верховну Раду України. У свою чер�
гу, Кабінет Міністрів України одержує від Рахунко�
вої палати відомості про результати перевірок, ревізій
та обстежень, а також пропозиції щодо притягнення
до передбаченої законом відповідальності осіб, вин�
них у порушенні вимог законодавства, нецільовому та
неефективному використанні коштів, заподіянні ма�
теріальної шкоди державі, розглядає такі відомості
та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції
відповідні заходи та інформує про них Рахункову па�
лату. Крім цього, з метою сприяння Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України, іншим держав�
ним органам у розгляді та вжитті заходів, які забез�
печують підвищення ефективності використання дер�
жавних фінансових ресурсів, Рахункова палата про�
водить перевірки в порядку контролю, тобто здійснює
перевірку виконання пропозицій за результатами пе�
ревірки. У разі необхідності, за рішенням Колегії, про
результати розгляду Звіту про проведені перевірки,
Рахункова палата інформує Президента України.

Наявність багатьох контролюючих суб'єктів вима�
гає узгодження їх повноважень на відповідних ета�
пах вказаної стадії бюджетного процесу та коорди�
нації фінансового контролю. Як зазначалося у попе�
редньому підрозділі, чинними нормативно�правовими
актами визначено форми координації фінансового
контролю безпосередньо органів фінансового конт�
ролю, а щодо їх взаємовідносин з органами держав�
ної влади, то вони не повною мірою врегульовані за�
конодавчо.

На наш погляд, функцією координації фінансового
контролю, на третій стадії бюджетного процесу (зок�
рема, щодо взаємовідносин контролюючих суб'єктів з
органами державної влади) під час формування Дер�
жавного бюджету України слід наділити, як зазначало�
ся у попередньому підрозділі, Рахункову палату Украї�
ни, а щодо використання коштів — Кабінет Міністрів Ук�
раїни.

До форм взаємовідносин органів фінансового кон�
тролю і державних органів можна віднести виконан�
ня доручень останніх. Ініціаторами контрольних за�
ходів, що мають право проводити суб'єкти державно�
го фінансового контролю, тобто міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, їх територіальні
органи, які наділені повноваженнями на здійснення
фінансового контролю, їх самостійні контрольно�
ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи),
які наділені такими повноваженнями, відповідно до
Стандарту державного фінансового контролю за ви�
користанням бюджетних коштів, державного і кому�
нального майна, можуть бути Верховна Рада Украї�
ни, Президент України, Кабінет Міністрів України,
інші органи державної влади щодо контрольного за�
ходу, який здійснюється міністерством, іншим цент�
ральним органом виконавчої влади. У Стандарті заз�
начено, що законні звернення органів державної вла�
ди та органів місцевого самоврядування, в яких не
вказується обгрунтований термін виконання конт�
рольних заходів, включаються до планів контрольних
заходів на наступне півріччя. Таке положення надає
органам фінансового контролю певної незалежності
при прийнятті рішень щодо планування контрольних
заходів.

На сьогодні потребує врегулювання організація
фінансового контролю у тих сферах фінансової діяль�
ності, які не повністю охоплені нею — це стосується і
місцевого самоврядування.

Можна погодитися з думкою, що здійснення про�
цедури контролю бюджетного процесу в муніципальній
сфері повинно враховувати специфіку місцевих фі�
нансів.

Невизначеність самого поняття "комунальний фі�
нансовий контроль" чи інакше "муніципальний фінан�
совий контроль", його завдань, суб'єктів, не дозволяє
ефективно співпрацювати органам фінансового кон�
тролю і органам місцевого самоврядування. У чинно�
му законодавстві нашої держави вказані поняття не
зустрічаються. Оскільки існує поняття "комунальна
власність", то доцільно говорити і про комунальний
фінансовий контроль як діяльність місцевих рад на�
родних депутатів, їх виконавчих органів та конт�
рольних комісій, які наділені відповідними повнова�
женнями, що спрямована на забезпечення законності,
фінансової дисципліни, раціональності в ході мобілі�
зації, розподілу і використання місцевого бюджету і
комунального майна. Суб'єктами такого контролю є
місцеві ради народних депутатів та їх виконавчі орга�
ни, які співпрацюють з такими контролюючими су�
б'єктами, як Міністерство фінансів України, місцеві
фінансові органи під час складання проектів бюд�
жетів. Під час виконання місцевих бюджетів, органи
місцевого самоврядування взаємодіють із відповідни�
ми територіальними органами Державного казначей�
ства та іншими контролюючими суб'єктами. Функцію
координації діяльності учасників бюджетного проце�
су з питань виконання місцевих бюджетів виконують
місцеві фінансові органи.

Можна погодитися з зарубіжними фахівцями, що
контроль центральних влад над місцевими може бути
сприйнятним у визначених випадках, наприклад, коли
він допомагає реалізації національного напряму в галузі
фінансів.

Підтримуємо позицію, що контроль бюджетного
процесу на муніципальному рівні може стати реальні�
стю лише за наявності відповідних контролюючих
суб'єктів та при їх взаємодії і відповідно чітко визначе�
них формах і процедурах координації фінансового кон�
тролю в муніципальній сфері.

Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні" [5] передбачається створення постійних комісій
рад. На нашу думку, суб'єктами комунального фінан�
сового контролю повинні бути і контрольні комісії, що
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створюватимуться органами місцевого самоврядування,
відповідно до даного Закону. До повноважень конт�
рольних комісій слід віднести взаємодію з відповідними
органами фінансового контролю. Доцільно узгоджува�
ти плани контрольно�перевірочної роботи цих комісій
з органами Державної фінансової інспекції України
(далі — ДФІУ), оскільки об'єктами комунального фінан�
сового контролю слід вважати операції, які здійснюють
органи місцевого самоврядування, підприємства, уста�
нови, організації, що знаходяться у комунальній влас�
ності з фінансовими ресурсами. Комісії мають взаємо�
діяти і з Міндоходів України. Взаємодія повинна відбу�
ватися на засадах самостійності в прийнятті рішень, не�
залежності в діях, невтручання у сферу компетенції
комісій. Все це сприятиме зміцненню як державної вла�
ди, так і місцевого самоврядування, що призведе до не�
допущення порушень у сфері фінансової діяльності та
сприятиме ефективності системи контролю взагалі. У
подальшому, враховуючи розвиток контрольно�рахун�
кових органів в Україні доцільно існування регіональ�
них рахункових палат, які б контролювали місцеві бюд�
жети, або наділення цими функціями територіальних
представництв Рахункової палати України.

Співпраця може полягати і в спільній підготовці
плану заходів щодо підвищення ефективності фінан�
сового контролю. Так, в Чернівецькій області між кон�
трольно�ревізійним управлінням і облдержадміністра�
цією узгоджуються і затверджуються плани заходів
щодо підвищення ефективності попереднього і поточ�
ного фінансового контролю. Якщо існує така форма
координації між зазначеними суб'єктами і вона є ре�
зультативною, то доцільно запровадити її і щодо
співпраці органів місцевого самоврядування і відпові�
дних органів ДФІУ.

Можна навести ще один позитивний приклад
співпраці ДФІУ з органами місцевого самоврядування
— це спільне проведення ревізій фінансово�господарсь�
кої діяльності комунальних підприємств. Недостатній
рівень забезпечення законного і ефективного викорис�
тання бюджетних коштів, усунення виявлених ревізія�
ми фінансових порушень, внутрігосподарського (управ�
лінського) та внутрішнього фінансового контролю за
збереженням майна, використанням бюджетних коштів
зумовлює необхідність комплексних ревізій місцевих
бюджетів [2].

З метою посилення ефективності роботи конт�
рольно�ревізійних підрозділів у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, поліпшення
координації їх діяльності з іншими контролюючими
та правоохоронними органами, підвищення рівня
відшкодування заподіяних державі збитків Кабіне�
том Міністрів України затверджено Порядок
здійснення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади внутрішнього фінансово�
го контролю [7]. Так, контрольно�ревізійні підрозд�
іли погоджують з ГоловКРУ України, його територ�
іальними органами плани роботи щодо здійснення
внутрішнього фінансового контролю та координу�
ють свою роботу з органами ДФІУ. Така форма ко�
ординації фінансового контролю дозволяє уникну�
ти дублювання при здійсненні контрольних дій. Ко�
ординацію внутрішнього фінансового контролю, як
випливає із положень вказаної постанови, здійснює
ГоловКРУ України, яке встановлює порядок коор�
динації та методичного забезпечення контрольно�
ревізійної роботи в міністерствах, інших централь�
них органах виконавчої влади, їх територіальних
органах, а також порядок контролю за станом цієї
роботи, що здійснюється органами ДФІУ. Така нор�
ма не співвідноситься з повноваженнями Міністер�
ства фінансів України, яке відповідно до Положен�
ня про Міністерство фінансів України, визначає ос�
новні організаційно�методичні засади державного
внутрішнього фінансового контролю.

Особливою формою координації фінансового
контролю є проведення спільних та скоординова�
них контрольних заходів певними суб'єктами. На
наш погляд доцільно розробити Положення про
взаємодію Верховної  Ради України, Кабінету
Міністрів України з іншими контролюючими суб�
'єктами щодо спільної розробки нормативно�пра�
вових актів з метою вдосконалення чинного зако�
нодавства.

Із зазначеного зрозуміло, що взаємовідносини
органів фінансового контролю з органами державної
влади, місцевого самоврядування лише певною мірою
регламентовані нормативно�правовими актами. Вважає�
мо, що особливості цих взаємовідносин, співпраці ма�
ють бути визначені у законах чи Положеннях, які виз�
начають правовий статус та повноваження органів
фінансового контролю.

ВИСНОВКИ
До форм координації фінансового контролю, що

мають місце при взаємовідносинах контролюючих
суб'єктів і органів державної влади та місцевого само�
врядування, відносяться: спільна підготовка плану за�
ходів щодо підвищення ефективності фінансового кон�
тролю; спільна розробка нормативно�правових актів
або участь у вдосконаленні чинного законодавства, що
врегульовує їх діяльність, передбачає подання пропо�
зицій до відповідних державних органів. Контролюючі
суб'єкти інформують відповідні органи державної вла�
ди про свою діяльність, її результати тощо, у межах
визначених законодавством. Органи фінансового кон�
тролю мають право вимагати від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування надання не�
обхідної інформації, інформаційних матеріалів для
виконання покладених на них завдань. У свою чергу,
перші виконують доручення останніх, які можуть вис�
тупати ініціаторами контрольних заходів. Враховую�
чи політичну ситуацію в державі, необхідно поверну�
тися до такої форми координації, як створення вказа�
ними суб'єктами спільних робочих груп або тимчасо�
вих комісій.
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ВСТУП
Влада в особі своїх представників вирішує соціаль�

но�економічні та політичні питання, бізнес як сукупність
підприємницьких структур зосереджений на форму�
ванні фінансових, маркетингових, технологічних та
інших взаємозв'язків. Тому ефективні партнерські
відносини державного та приватного секторів має дати
поштовх до підйому економіки України. Розвиток но�
вих принципів співпраці бізнесу і влади проявляється у
формуванні інституційних основ цих взаємин у рамках
прийняття корпораціями на себе соціальної відповідаль�
ності за результати своєї діяльності. Корпоративна соц�
іальна відповідальність починається функціонувати як
стійкий соціальний інститут, вона раціональна і ефек�
тивна, що відрізняє її від традиційної благодійності.

Широке коло наукових праць, присвячених методо�
логічним, організаційним, нормативно�правовим, аксі�
ологічним, праксеологічним аспектам державного уп�
равління представлено в роботах: Б. Адамова, В. Альо�
хіна, В. Бакуменка, З. Баумана, Л. Беззубко, Л. Вітковсь�
кої, Ю. Габермаса, О. Гаєвської, Ф. Гайєка, Д. Гелбрей�
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА

ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ В СИСТЕМІ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

EFFICIENCY OF INTERACTION OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR IN PUBLIC ADMINISTRATION
SYSTEM

У статті наведено модель оцінки ефективності діяльності бізнесBструктур у процесі реалізації партB

нерських відносин з владою при проведенні державних закупівель. Доведено, що організація взаємодії

державного та приватного секторів доцільна тільки в тому випадку, якщо взаємодія сторонам забезпеB

чує отримання додаткового ефекту: для представників державних структур — зростання бюджетного

або соціального ефекту, для бізнесBструктур — збільшення прибутковості або скорочення рівня ризиків.

The article describes a model evaluation of businesses in the implementation of partnerships with the

government during procurement. It is shown that the interaction of public and private sectors is appropriate

only if the interaction of the parties gives a further effect: for agents of the state — the growth of the budget or

the social impact to business structures — increase profitability and reduce risk levels.

Ключові слова: державні закупівлі, приватний сектор, розвиток партнерських відносин, система держав�
ного управління, соціальний ефект.
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та, Е. Гідденса, Г. Грибанової, В. Голубь, В. Гошовської,
Г. Губерної, Б. Данилишина, Р. Дарендорфа, А. Дегтя�
ра, К. Джанда, М. Долішнього, В. Дорофієнка, В. Дзюнд�
зюка, Л. Ерхарда, В. Заблоцького, Т. Заславської, В. Іва�
нова, М. Кастельса, В. Керецмана, В. Князева та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Удосконалити механізми реалізації партнерських

відносин державного та приватного секторів в системі
державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
У даний час процес взаємодії державного та приват�

ного секторів у системі державного управління сталим
розвитком регіонів розвивається досить ефективно,
особливо у формі державно�приватного партнерства.
Однак, на нашу думку, доцільно розробити модель оці�
нки ефективності діяльності підприємницьких структур
при використанні державно�приватного партнерства.
Державний і приватний капітал можуть брати участь у
партнерстві в декількох формах, причому можливі фор�
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ми можуть комбінуватися в різних варіантах.
На підставі даної схеми ми пропонуємо на�

ступну методику оцінки ефективності взаємодії
державних і підприємницьких структур. У складі
методики використовуються різні критерії ефек�
тивності, що враховують вимоги обох груп учас�
ників взаємодії, при цьому інтегральним кри�
терієм ефективності є зважений з урахуванням
важливості всіх учасників інтегральний критерій
ефективності.

На нашу думку, система показників ефектив�
ності застосовується на різних етапах взаємодії
при проведенні тендеру на здійснення державних
закупівель. Поняття "ефективність взаємодії" є
інтегрованим. Взаємодія є ефективною з точки
зору його учасника, якщо вона (взаємодія) задо�
вольняє інтересам цього учасника. Показник
ефективності — кількісна або якісна характерис�
тика, за допомогою якої виражається ступінь
ефективності процесу взаємодії (рис. 1).

Показники відповідності стандартам і вимогам
стосуються всіх основних учасників взаємодії при
проведенні тендеру на здійснення державних заку�
півель: державний та приватний сектор, підрядники
і споживачі, а також інші суб'єкти, яких стосується
виконання конкретних робіт у рамках державних
закупівель.

Показники також дозволяють вимірювати
відповідність цілям інших учасників процесу взає�
модії (наприклад, інших учасників тендеру, різні соц�
іальні інститути тощо). Вище керівництво потребує ви�
міру відповідності процесу взаємодії стандартам, пра�
вилам і закономірностям. Постачальники прагнуть до
забезпечення процесу найбільш підходящими ресурса�
ми і вихідними даними, що задовольняють умовам ви�
конання тендеру з мінімумом неефективних витрат.
Постачальники зацікавлені у таких способах постачан�
ня ресурсів та фінансування активів, які дозволяють
максимізувати ефективність результатів взаємодії [1;
2].

На нашу думку, інтегральний результат взаємодії
державного та приватного секторів може бути визна�
чено у вигляді додаткового ефекту, який одержують всі
учасники взаємодії, причому цей додатковий ефект
може бути отриманий у майбутньому. Таким чином, за�
лежно від цілей і завдань тендеру на здійснення держав�
них закупівель оцінка може здійснюватися як поперед�
ньо, так і за фактичними даними.

Тобто, причина приросту результатів єдина — про�
цес взаємодії, а ефект для кожного учасника — свій:

1) для держави — вирішення соціальних і економіч�
них завдань без прямого використання бюджетних
коштів;

2) для приватного сектора — балансування адміні�
стративного тиску і забезпечення додаткового фінан�
сування діяльності;

3) для постачальників — можливість отримання до�
даткового доходу і диверсифікація портфеля замовлень,
що забезпечує ефективність і рентабельність діяльності;

4) для споживачів — скорочення витрат на придбан�
ня необхідних ресурсів за рахунок схеми фінансування
з використанням державних коштів.

Витрати підприємця зводяться до витрат на обслу�
говування зобов'язань за договором про виконання дер�
жавного замовлення. Таким чином, залежно від рівня
ефекту і витрат на його досягнення оцінюється ефек�
тивність підприємця в результаті взаємодії з державни�
ми органами із виконання державного замовлення.

У світовій та вітчизняній практиці використовуєть�
ся велика кількість методик оцінки інвестиційної при�
вабливості господарюючих суб'єктів [3; 5]. На основі
аналізу застосовності цих методик у досліджуваній
предметній області розроблена методика оцінки еконо�
мічної привабливості підприємницьких структур, що

претендують на виконання державних замовлень. Ця
методика включає оцінку таких основних параметрів
підприємницьких структур:

1) вартість активів;
2) експортний потенціал підприємства виконавця

державних контрактів (ПВДК);
3) частка на ринку продукції;
4) якість фінансового стану.
Розглянемо сутність цих параметрів докладніше.
Величина активів і статутного капіталу приватного

сектора розглядається як один з важливих факторів, що
визначають його інвестиційну привабливість.

При проведенні інвестиційної діяльності державний
замовник повинен правильно визначати ринкову ціну
активів виконавця замовлень для правильної оцінки його
інвестиційної привабливості. У зв'язку з цим пропо�
нується метод, який найбільш повно враховує вітчизня�
ну специфіку і дозволяє істотно наблизити реальну ціну
активів ПВДК до ринкових котирувань [4].

Визначення реальної вартості активів можна про�
водити з використанням наступних вихідних даних:

— бухгалтерська звітність конкретного підприєм�
ства;

— бухгалтерська звітність підприємств даної галузі,
акції яких мають ринкову вартість (котируються на рин�
ку);

— значення ринкових котирувань з акцій цих
підприємств.

За отриманими результатами будується таблиця
розподілу ринкових часток (табл. 1).

Аналіз даних таблиці 1 дає можливість виявити зміни
в системі конкурентів за аналізований період і скласти
список компаній, які на даному ринку визначають ос�
новні тенденції бізнесу (ринкова частка більш 0,5), а
потім розрахувати середню ринкову частку mS , що при�
падає на одну компанію:

.

Інтенсивність конкуренції (U
d
) тим вище, чим ниж�

че коефіцієнт варіації і ринкових часток на кінець анал�
ізованого періоду:

 .

Рис. 1. Метрики ефективності взаємодії державного та
приватного секторів при проведенні тендеру на здійснення

державних закупівель

Таблиця 1. Розподіл ринкових часток на ринку
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 Таким чином, на основі визначення інтенсивності
конкуренції можна визначити рівень зусиль підприєм�
ця щодо виконання умов державного тендеру.

Визначення цілей і ресурсів ПВДК, які необхідні
для досягнення цілей відповідно до умов державного
тендеру, є стратегічно важливим, тому що дозволяє
здійснити узгодження довгострокових цілей ПВДК з
поточними цілями і, відповідно, встановити дос�
татність наявних і потенційно необхідних ресурсів для
виконання умов державного тендеру. У зв'язку з цим,
доцільно розрахувати ризик, який матиме ПВДК у
зв'язку з виходом зі своєю пропозицією на державні
торги. Ризик слід визначати для всіх можливих кон�
курсів, в яких передбачає участь підприємець. Для
розрахунку ризику ПВДК може запросити спеціалі�
зовані маркетингові, консалтингові або актуарні ком�
панії.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою
фінансової діяльності ПВДК. Воно визначає конкурен�
тоспроможність підприємства і його потенціал, є гаран�
том ефективної реалізації економічних інтересів всіх
учасників фінансових відносин: як самого ПВДК, так і
його партнерів.

Стійке фінансове становище підприємства є резуль�
татом вмілого, прорахованого управління усією сукуп�
ністю виробничо�господарських факторів, що визнача�
ють результати його діяльності.

Теорія аналізу фінансів, підприємництва та еко�
номіки підприємства розглядає поняття "стійкий
фінансовий стан" не лише як якісну характеристику
його фінансів, а й як кількісне явище. Цей принци�
повий висновок дозволяє сформулювати загальні
принципи побудови науково обгрунтованої методи�
ки оцінки фінансового стану, рентабельності та діло�
вої активності ПВДК [3]. Таку оцінку можна отри�
мати різними методами з використанням різних кри�
теріїв.

Нижче пропонується методика комплексної по�
рівняльної рейтингової оцінки фінансового стану, рен�
табельності та ділової активності ПВДК, заснована на
теорії та методиці фінансового аналізу підприємства в
умовах ринкових відносин. Складовими етапами мето�
дики комплексної порівняльної рейтингової оцінки
фінансового стану ПВДК є:

— збір та аналітична обробка вихідної інформації
за оцінюваний період;

— обгрунтування системи показників, які викорис�
товуються для рейтингової оцінки фінансового стану,
рентабельності та ділової активності підприємства, і їх
класифікація, розрахунок підсумкового показника рей�
тингової оцінки; класифікація (ранжування) підпри�
ємств за рейтингом.

Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі най�
важливіші параметри (показники) фінансово�госпо�
дарської та виробничої діяльності ПВДК, тобто гос�
подарської активності в цілому. При її побудові ви�
користовуються дані про виробничий потенціал
підприємства, рентабельності його продукції, ефек�
тивність використання виробничих і фінансових ре�
сурсів, стан та розміщення коштів, їх джерела та інші
показники. Точна і об'єктивна оцінка фінансового
стану не може базуватися на довільному наборі по�
казників. Тому вибір та обгрунтування показників
фінансово�господарської діяльності повинні здійсню�
ватись згідно теорії фінансів підприємства на основі
цілей оцінки, потреб суб'єктів управління в аналі�
тичній оцінці.

У першу групу включені найбільш узагальнені та
важливі показники оцінки прибутковості (рентабель�
ності) господарської діяльності підприємства. У загаль�
ному випадку показники рентабельності підприємства
являють собою відношення прибутку до тих чи інших
засобів (майна) підприємства, що беруть участь в отри�
манні прибутку. Тому тут вважається, що найбільш важ�

ливими для порівняльної оцінки є показники рентабель�
ності, обчислені по відношенню чистого прибутку до
всього майна або до величини власних коштів підприє�
мства. Величина чистого прибутку визначається за да�
ними звіту підприємства про фінансові результати.

У другу групу включені показники оцінки ефектив�
ності управління підприємством. Розглядаються чоти�
ри найбільш загальних показники. Ефективність визна�
чається відношенням прибутку до всього обороту (реа�
лізації продукції, робіт, послуг). При цьому використо�
вуються показники прибутку від реалізації продукції,
прибуток від фінансово�господарської діяльності; ба�
лансовий прибуток; чистий прибуток.

У третю групу включені показники оцінки ділової
активності підприємства. Віддача всіх активів (всього
капіталу) підприємства визначається відношенням ви�
ручки від реалізації продукції до середнього за період
підсумку балансу. Віддача основних фондів визначаєть�
ся відношенням виручки від реалізації продукції до се�
редньої за період вартості основних засобів і нематері�
альних активів. Оборотність оборотних фондів
(кількість оборотів) визначається відношенням вируч�
ки від реалізації продукції до середньої за період вар�
тості оборотних коштів.

Оборотність найбільш ліквідних активів визначаєть�
ся відношенням виручки від реалізації продукції до се�
редньої за період суми найбільш ліквідних активів, тоб�
то грошових коштів і короткострокових фінансових
вкладень. Віддача власного капіталу визначається відно�
шенням виручки від реалізації продукції до середньої
за період величини джерел власних коштів.

У четверту групу включені показники оцінки
ліквідності та ринкової стійкості підприємства. Ко�
ефіцієнт покриття визначається відношенням суми обо�
ротних засобів до суми термінових зобов'язань. Ко�
ефіцієнт критичної ліквідності визначається відношен�
ням суми грошових коштів, короткострокових вкладень
та дебіторської заборгованості до суми термінових зо�
бов'язань. Індекс постійного активу визначається відно�
шенням вартості основних засобів та інших необорот�
них активів до джерел власних коштів.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)
підприємства визначається відношенням суми власних
коштів до підсумку балансу.

Забезпеченість запасів власними оборотними кош�
тами визначається відношенням суми власних оборот�
них коштів до вартості запасів.

При характеристиці ринкової стійкості підприємств
корисно використовувати відносні показники: чистий
прибуток на 1 акцію, дивіденди на 1 акцію, дивіденди на
1 акцію до ринкового курсу акції та ін.

Після набору певної статистики для фінансового
аналізу (бухгалтерських звітів за ряд років) доцільно
організувати та підтримувати автоматизовану базу да�
них вихідних показників для рейтингової оцінки фінан�
сового стану ПІГК, розрахованих за даними балансу,
усереднене за кожен період.

В основі розрахунку підсумкового показника рей�
тингової оцінки лежить порівняння підприємств за кож�
ним показником фінансового стану, рентабельності та
ділової активності з умовним еталонним підприємством,
яке має найкращі результати за всіма порівнюваним
показниками. Таким чином, базою відліку для отриман�
ня рейтингової оцінки стану справ ПВДК є не суб�
'єктивні припущення експертів, а сформовані на реаль�
ному ринку найбільш високі результати із усієї сукуп�
ності порівнюваних підприємств. Еталоном порівняння
є конкурент, у якого всі показники найкращі.

Такий підхід відповідає практиці ринкової конку�
ренції, де кожний самостійний товаровиробник прагне
до того, щоб за усіма показниками діяльності вигляда�
ти краще за конкурента.

Якщо державного замовника цікавлять тільки
цілком певні ПВДК, то еталонне підприємство фор�
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мується з сукупності однотипових об'єктів. Однак у
більшості випадків еталон може формуватися з показ�
ників роботи підприємств, що належать різним галузям
діяльності. Це не є перешкодою застосування методу
оцінки, тому що фінансові показники порівнянні і для
різнорідних підприємств.

Рейтингова оцінка підприємців проводиться на ос�
нові бенчмаркінгу в наступному порядку:

1) значення показників по підприємцях зводяться в
таблицю, де рядки — це номери показників (і= 1, 2, 3,...,
n), а стовпчики — номери підприємців (j = 1, 2, 3 ,..., m),
що беруть участь в торгах;

2) за всіма показниками вибирається найкраще зна�
чення, яке заноситься у стовпець еталонних значень (m
+ 1);

3) для кожного підприємця обчислюється вектор
нормованих значень за формулою:

де x
ij
 — i�й нормований показник j�ого підприємця;

 — найкраще значення показника;  β
i
 — ознака впли�

ву показника (+1, якщо економічний сенс показника по�
зитивний; �1, якщо негативний);

4) для кожного аналізованого ПВДК значення його
рейтингової оцінки визначається методом найменших
квадратів за формулою:

 ,

де: R
j
 — рейтинг j підприємця; x

1j
, x

2j
 , x

nj
  — нормо�

вані показники j підприємця;
5) підприємці ранжуються в порядку убування рей�

тингової оцінки. Найвищий рейтинг має ПВДК з макси�
мальним значенням R. Порівняння на основі бенчмарк�
інгу знімає обмеження за кількостю показників і під�
приємців. Пропонований алгоритм ранжирування
підприємців може застосовуватися для порівняння
ПВДК на будь�яку дату складання таблиці вихідних да�
них або в динаміці.

Одним з головних обмежень при використанні да�
ного методу є важливість використання показників, що
мають подібний період вимірювання і розмірність. При
дотриманні цієї умови можуть бути отримані зіставні і
відносно точні результати аналізу. У випадку, коли от�
римати порівняльні дані не можливо, доцільно перене�
сти торги до отримання повної та достовірної інфор�
мації про всіх учасників. Причому важливість даного об�
меження зростає зі зростанням суми, що розподіляєть�
ся на торгах.

У результаті розрахунків у державного органу, що
проводить конкурс, з'являється можливість отрима�
ти достовірну оцінку успішності виконання умов
торгів всіма учасниками. З урахуванням високої кон�
куренції така оцінка визначає найбільш ефективний
варіант розподілу ресурсів в умовах невизначеності.
У роботі показано, що розглянутий вище алгоритм
отримання рейтингової оцінки може бути модифіко�
ваний. Наприклад, можна використовувати одну з
формул:

(1),

(2),

(3),

де  ik  — коефіцієнт важливості i�го показника.

Формула (1) визначає рейтингову оцінку j�oго
підприємця за мінімальним видаленню від еталонного
підприємця. Тобто, той підприємець, який найближче
знаходиться до еталону, є, за інших рівних умов, найк�
ращим для держави виконавцем конкретного контрак�
ту. Відзначено, що для підвищення точності оцінки до�
цільно використовувати важливість показників.

Для цього розроблена формула (2), в якій на основі
експертної оцінки можна привласнити важливість всім
вимірюваним показниками і підвищити точність рейтин�
гової оцінки. Доцільність використання коефіцієнтів
важливості для аналізованих показників визначається
відповідно до потреб державних органів, що організу�
ють конкурс. Формула (3) дозволяє розрахувати рей�
тинг підприємця на основі нормованих показників, вона
дозволяє врахувати вплив конкретних показників на
рейтинг з урахуванням їх економічного змісту.

ВИСНОВКИ
Удосконалено оцінювання ефективності діяльності

приватного сектора в процесі державно�приватного
партнерства шляхом проведення конкурсу на здійснен�
ня державних закупівель на основі використання інтег�
рального показника ефективності, що визначається у
вигляді додаткового ефекту, який одержують всі учас�
ники взаємодії (для держави — вирішення соціальних і
економічних завдань без прямого використання бюд�
жетних коштів; для приватного сектора — балансуван�
ня адміністративного тиску і забезпечення додатково�
го фінансування діяльності; для постачальників — мож�
ливість отримання додаткового доходу і диверсифіка�
ція портфеля замовлень, що забезпечує ефективність і
рентабельність діяльності; для споживачів — скорочен�
ня витрат на придбання необхідних ресурсів за рахунок
схеми фінансування з використанням державних
коштів).

Обгрунтовано підхід до оцінювання економічної
привабливості бізнес�структур, що претендують на ви�
конання державних замовлень, на основі оцінки основ�
них параметрів підприємницьких структур, а саме: вар�
тості активів; експортного потенціалу підприємства —
виконавця державних контрактів; частки на ринку про�
дукції; якості фінансового стану та побудови комплек�
сної порівняльної рейтингової оцінки. Запропонований
методичний підхід доповнює методичну базу оцінки ре�
зультатів партнерства та дає змогу отримати достовір�
ну оцінку успішності виконання умов торгів всіма учас�
никами, що сприяє удосконаленню державного управ�
ління регіональним розвитком.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах складної фінансово�економічної ситуації

в Україні завдання підвищення рівня забезпеченості
населення соціальними послугами до останнього часу
залишається практично не вирішеним. У той же час еко�
номічна модернізація передбачає якісне підвищення
рівня соціально�економічного розвитку нашого суспіль�
ства. Оскільки в постіндустріальному суспільстві клю�
човим фактором виробництва стає людина, то виникає
необхідність у розвитку цього ресурсу, що, у свою чер�
гу, веде до розширення соціальних функцій держави,
яка повинна брати на себе відповідальність за забезпе�
чення добробуту громадян, а рівень розвитку соціаль�
ної сфери є важливим показником розвитку суспільства.
Реалізація соціальної функції держави значним чином
пов'язана з механізмами державного регулювання соц�
іальної сфери, одним з найбільш важливих серед яких є
організаційно�економічний механізм. Формування та�
кого механізму в економіці відкритого типу має базува�
тись на кращих зразках світового досвіду державного
регулювання соціальної сфери.
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ORGANIZATIONALBECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF SOCIAL SERVICES IN
DEVELOPED COUNTRIES

Узагальнено теоретичні основи державного регулювання соціальної сфери. Проаналізовано досвід
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження з проблематики державного регулю�
вання соціальної сфери в Україні та світі не є новими у
науковій практиці. В різні часи до них звертались бага�
то дослідників, серед яких: В.Л.Андрущенко, Д.П. Бо�
гиня, О.А. Грішнова, М.І. Долішній, Т.А. Заяць, І.С. Крав�
ченко, А.М. Колот, Е.М. Лібанова, Б.О. Надточій,
І.В. Розпутенко, Т.В. Семигіна, С.В. Слухай, О.О. Яре�
менко та ін. У сучасних умовах потребують грунтовних
розробок наукові проблеми адаптації досвіду провідних
країн світу в галузі застосування організаційно�еконо�
мічного механізму державного регулювання соціальної
сфери.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних основ дер�

жавного регулювання соціальної сфери та вивчення дос�
віду розвинених країн щодо застосування організацій�
но�економічного механізму у реалізації державної со�
ціальної політики.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальна сфера суспільної діяльності охоплює про�

цеси раціональних форм організації життя людей з точ�
ки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку осо�
бистості, відновлення життя, відтворення населення. Ця
сфера безпосередньо пов'язана з політикою, економі�
кою, соціологією, демографічними дослідженнями
тощо. Питання державного регулювання розвитку соці�
альної сфери розглядаються виключно в контексті
організації життя людей в межах конкретної території,
територіальної організації суспільного життя.

Зміст соціальної сфери традиційно розглядається в
двох аспектах: соціальні відносини та соціальна
діяльність [1]. У свою чергу соціальна сфера може бути
представлена як область прояву соціальних відносин
різної якості, а соціальна діяльність виступає як основа
самоорганізації цієї сфери.

До складових соціальної сфери, що забезпечують її
відтворення, функціонування та розвиток, відносять:

— суб'єкти соціальної сфери — індивіди, спільноти
та суспільство в цілому як соціальний організм;

— підсистеми соціальної сфери — сфери освіти, ро�
дини, праці, побуту, соціальна інфраструктура тощо;

— соціальні інститути та організації, що здійсню�
ють управління соціальною сферою;

— соціальні зв'язки та відносини між суб'єктами,
підсистемами та інститутами;

— потреби, цінності й норми, що лежать в основі цих
відносин;

— процеси в соціальній сфері [2, с. 57].
Потреби індивіда та груп, на думку більшості дос�

лідників, посідають центральне місце у структурі соц�
іальної сфери, тому ступінь задоволення потреб людей
у благах, необхідних для їхньої активної життєдіяль�
ності, вказує на реальний рівень розвитку соціальної
сфери в цілому [3, с. 92].

Функціонування соціальної сфери відбувається у
вигляді соціальної роботи як особливої області взає�
модій людей, де здійснюється їхнє відтворення та жит�
тєзабезпечення і задовольняються потреби. У цьому
ракурсі соціальна сфера окреслена конкретними про�
сторово�часовими координатами, що знаходить прояв
у діяльності конкретних державних та недержавних ус�
танов для задоволення потреб конкретних груп насе�
лення на певній території як складових соціальної
інфраструктури.

Соціальна інфраструктура — це стійка сукупність
галузей і видів діяльності, що створюють умови для за�
доволення потреб людини. Установи та підприємства
соціальної інфраструктури (медичні, освітні, побутові,
дозвільні тощо) забезпечують взаємодію матеріально�
речовинного середовища та соціальних суб'єктів з ме�
тою раціональної організації життєдіяльності людей [3,
с. 94].

Оптимальні процеси в розвитку соціальної сфери
пов'язані з активністю її інститутів та організацій, спря�
мованою на соціальний захист інтересів кожної людини
й на забезпечення доступності для членів даного сусп�
ільства його основних ресурсів. Головною функцією соц�
іальної сфери при цьому виступає відтворення й всебічне
життєзабезпечення особистості й соціальної спільності.
Соціальне відтворення при цьому розуміють як цілесп�
рямовану соціальну діяльність по забезпеченню сприят�
ливих умов існування та розвитку соціальної сфери.

Головна функція соціальної сфери реалізується на
основі виконання її специфічних функцій, серед яких
російські дослідники В.М.Ковальов та Г.І.Осадча виді�
ляють наступні:

— соціальна інтеграція, тобто консолідація соціаль�
них відносин між індивідами й спільностями з метою за�
доволення їхніх потреб;

— соціальна адаптація, тобто розвиток у людей соці�
альних якостей, що підвищують ефективність їхньої
діяльності в соціумі;

— соціальний захист та самозахист, або забезпечен�
ня прав людей і соціальних гарантій, прийнятних для них
існування [3, с. 114—118; 4, с. 35—36].

У цілому функції соціальної сфери покликані спри�
яти використанню потенціалу суспільства на благо лю�
дини. Одним з основних засобів виконання цього зав�
дання є ефективне функціонування організаційно�еко�
номічного механізму державного регулювання соціаль�
ної сфери.

Методологічні підходи нової інституціональної
теорії до оцінки економічних процесів з точки зору
організації економічної діяльності дають змогу розгля�
дати організаційно�економічний механізм як цілісний,
ключову роль в якому відіграє питання організації. Зок�
рема, в працях Д. Норта, Л. Гурвіца, М. Олсона, М. Бю�
кенела економічний механізм розглядається крізь при�
зму ефективності встановлених правил (інститутів) в
державі, що являють собою "організаційний скелет" [5].
До них віднесено: формальні правила (закони, регуля�
торні акти, контракти), неформальні правила (традиції,
звичаї, умовності), засоби примусу до виконання фор�
мальних правил (контролюючі органи).

Формування ефективного організаційно�економіч�
ного механізму державного регулювання соціальної
сфери в Україні повинно здійснюватись на основі кра�
щих зразків світового досвіду, однак з урахуванням спе�
цифіки вітчизняних умов соціально�економічного роз�
витку, що потребує розробки відповідних заходів адап�
таційного характеру.

Ключову роль у вивченні організаційно�економічно�
го механізму державного регулювання соціальної сфе�
ри відіграє модель соціальної політики, на основі якої
відбувається його формування та реалізація. Цю модель
український вчений Т. Семигіна визначає як умовну ха�
рактеристику, загальну схему опису найважливіших
елементів, що дає змогу порівнювати соціальну політи�
ку в різних країнах. В основі такої моделі можуть бути
її цінності, цілі, завдання, інструменти та форми реалі�
зації, взаємозв'язок із економічними, демографічними,
політичними та іншими чинниками [6, с. 42].

Серед багатьох підходів до вивчення структури
світових моделей соціальної політики найбільш точною
і лаконічною, на нашу думку, є класифікація українсь�
ких дослідників О. Новикової та М. Головатого [7; 8].
Вони розглядають дві основні моделі: ліберальну (за�
лишкову) та соціально�демократичну. Мета соціальної
політики в рамках ліберальної моделі — забезпечення
рівності можливостей, рівних шансів для самореалізації.
Роль держави в наданні соціального захисту полягає у
створенні відповідних умов, обсяг соціального захисту
скорочується, а держава бере на себе лише ті функції,
які не здатна виконати самотужки особа чи сім'я. Мета
соціальної політики в рамках соціально�демократичної
моделі — досягнення соціальної справедливості, подо�
лання нерівності, що виникає під час розподілу еконо�
мічних і соціальних ресурсів. Завдання держави — га�
рантувати й забезпечувати визначений рівень доходів та
соціальних послуг незалежно від трудового внеску.
Соціальний захист у цій моделі гарантується як право,
а потреби населення є підставою для визначення межі
соціальних витрат.

В рамках даного підходу розглянемо досвід реалі�
зації соціальної політики в країнах світу, функціонуван�
ня організаційно�економічного механізму державного
регулювання соціальної сфери, в яких він є найбільш ха�
рактерним і відрізняється найбільшою ефективністю.

Показовим є застосування організаційно�економі�
чного механізму державного регулювання соціальної
сфери у Великобританії. Попри існування парламенту
у Шотландії та автономних структур в Уельсі та Пів�
нічній Ірландії, Великобританію вважають унітарною
державою, де центральний уряд суттєво впливає на ре�
алізацію соціальних програм і діяльність соціальних
служб у різних регіонах.
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Останніми роками сталися важливі зміни у струк�
турі органів, які відповідають за реалізацію соціальної
політики у Великобританії. Зокрема, Міністерство соці�
ального забезпечення реформовано в Міністерство
праці та пенсій, більше повноважень надано законодав�
чим органам регіонів, частина повноважень стосовно
житлової політики передано до Адміністрації заступ�
ника прем'єр�міністра, при цьому центральні структу�
ри лишили за собою контроль за розподілом фінансів
на соціальні програми, навіть місцеві.

Важливе місце в реалізації соціальної політики
відведено недер�жавним організаціям, у країні діє так
звана контрактна система надання соціальних та інших
послуг, згідно з якою держава делегує свої повноважен�
ня іншим суб'єктам соціальної політики.

Великобританія прагне обстоювати власну позицію
навіть у рамках Європейського Союзу, утримується від
запровадження євро й стримано ставиться до розроб�
лення загальноєвропейських програм у соціальній
сфері.

Адміністрування соціальної політики у Німеччині
цілком відображає трирівневу політичну систему в
країні. Здійснення соціальних програм регулює феде�
ральне (тобто національне) законодавство, що ухва�
люється парламентом, і тому ці програми вважають
уніфікованим, а контроль за їх виконанням здійснюють
державні урядові структури. Разом із тим, у другій па�
латі федерального парламенту важливу роль відіграють
землі (їхнє слово щодо фінансування та податків інко�
ли переважує урядову думку), а також Конституційний
Суд, який активно втручається в питання соціальної
політики, використовуючи своє право вето.

У складі Кабінету Міністрів функціонують такі
відомства, причетні до соціальної політики:

— Міністерство економіки та праці;
— Міністерство охорони здоров'я та соціального

забезпечення;
— Міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку,

жінок і молоді;
— Міністерство освіти та досліджень;
— Міністерство навколишнього середовища,транс�

порту та житла;
— Міністерство внутрішніх справ;
— Міністерство фінансів [6, с. 81].
Слід зазначити, що у попередньому уряді діяло

Міністерство праці та соціальних справ, повноваження
якого передано частково нинішньому Міністерству еко�
номіки та праці (раніше — Міністерство економіки), ча�
стково — Міністерству охорони здоров'я та соціально�
го забезпечення (раніше — Міністерство охорони здо�
ров'я), котре, як і в більшості європейських країн, ста�
ло відповідати за медичні та соціальні послуги.

У землях функціонують власні законодавчі утво�
рення, які ухвалюють соціальні акти, переважно спря�
мовані на регулювання питань шкільної та універси�
тетської освіти. Землі мають певну автономію у питан�
нях реалізації федерального законодавства. Муніци�
палітети відповідають за надання індивідуальних соц�
іальних послуг, фінансування місцевої інфраструкту�
ри, програми адресної соціальної допомоги. Більшість
безкоштовних соціальних послуг (від організації ди�
тячих садочків до консультування наркозалежних і
медичних послуг) надають незалежні, неприбуткові
організації, переважно великі, національні, які фінан�
суються з податків. Більшість питань ринку праці вирі�
шується на підставі домовленості між соціальними
партнерами.

Отже, організаційно�економічне регулювання соці�
альної сфери у Німеччині є менш централізованим, ніж
у Великобританії. Федеральний уряд постійно прагне
скорочувати соціальні програми, які регулюються фе�
деральним законодавством і фінансуються землями та
муніципалітетами, однак, коли припинилося зростання
федеральних видатків на соціальну сферу, розмір со�

ціальних статей у муніципальних бюджетах майже под�
воївся — з 12 відсотків 1980 року до 22 відсотків 1996
року [9, с. 158].

Як і в багатьох інших країнах представницької де�
мократії, парламент Швеції — Риксдаг — займається
ухваленням базового законодавства. Тим часом цент�
ральний уряд Швеції займається розробкою та реалі�
зацією законодавства та програм із питань соціальної
політики. Він відіграє важливу роль у встановленні стан�
дартів надання соціальних, медичних, освітніх та інших
послуг, регулює порядок отримання та виплати різного
роду соціальної допомоги і соціального страхування.

Чимало міністерств мають кількох міністрів, зокре�
ма в Міністерстві охорони здоров'я та соціальних справ
— три міністри: з питань здоров'я та соціальних справ,
з проблем дітей та сімей, з питань охорони громадсько�
го здоров'я та соціальних служб; Міністерство промис�
ловості, зайнятості та комунікацій має трьох міністрів,
які є членами шведського уряду, тощо.

Органи місцевої влади у Швеції (на рівні муніципа�
літетів та округів) відіграють вирішальну роль у забез�
печенні роботи соціальних служб. Понад дві третини
соціальних послуг, зокрема догляд за дітьми, догляд за
людьми, які мають функціональні обмеження, програ�
ми для залежних від хімічних речовин, допомога роди�
нам і дітям, соціальна допомога, догляд за людьми по�
хилого віку та людьми з проблемами психічного здоро�
в'я, надаються та фінансуються місцевою владою, хоч і
з деякими дотаціями з загальнодержавного бюджету.
Наприклад, понад 80 відсотків витрат на догляд за людь�
ми похилого віку фінансують з податків, які збирають
муніципалітети зі своїх мешканців. Незначну частину
таких витрат фінансують за рахунок державних грантів,
наданих муніципалітетам. У 1999 році витрати муніци�
палітетів на догляд за людьми похилого віку складали
60 мільйонів шведських крон, із них 43 мільйони витра�
чено на надання послуг у спеціальних резидентних зак�
ладах [10].

У державному регулюванні соціальної сфери в США
прямо чи опосередковано діє близько восьми тисяч
органів управління, функції яких подекуди дублюють�
ся [11] і які діють на трьох рівнях: центральному (феде�
ральному), регіональному (рівень штату) та місцевому
(окружній рівень і рівень міста).

Ухвалення законодавства, яке регулює питання соц�
іальної сфери, належить до компетенції конгресу. Для
того, щоб новий правовий документ набув чинності, його
має підписати президент, котрому надано право вето
(відомі випадки, коли це право застосовувалося для бло�
кування соціального законодавства, особливо коли пре�
зиденті та більшість конгресу представляли різні полі�
тичні партії). До обов'язків адміністрації президента та
федеральних органів виконавчої влади належать: фор�
мулювання пріоритетів соціальної політики на певний
період; розробка планів і програм; моніторинг — аналіз
та оцінка стану справ у країні в цілому та у різних її
сферах зокрема; надання грантів штатам для реалізації
соціальних програм тощо.

Структура уряду конкретного штату, котрий роз�
робляє, координує й фінансує як власні соціальні про�
грами, так і "адаптовані" до місцевих умов федеральні
програми, певною мірою повторює склад федерально�
го уряду. Громадська думка прихильна до передачі шта�
там і органам місцевого самоврядування більших повно�
важень у питаннях внутрішньої політики, зокрема у
сфері середньої та професійні освіти, боротьби зі зло�
чинністю, тоді як за федеральним урядом, на думку гро�
мадян США, варто залишити захист прав громади і
зміцнення економіки [11].

Отже, притаманний США адміністративний феде�
ралізм на практиці означає, що значну частину бюдже�
ту соціальних програм контролюють штати. Тому, коли
мова йде про так звані "федеральні програми" ("Меді�
кер", "Медікейд" тощо), то насправді вони варіюються
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від штату до штату, який їх адмініструє. Більше того, до
адміністрування однієї й тієї ж програми причетні різні
відомства, як�от за соціальне страхування відповідають
і Адміністрація з питань соціального забезпечення, і
Міністерство фінансів, і Міністерство медичні та соц�
іальних послуг, і Міністерство праці тощо.

Організаційно�економічний механізм державного
регулювання соціальної сфери в Японії характеризуєть�
ся сегментованістю соціального забезпечення й значною
роллю роботодавців у підтриманні добробуту своїх пра�
цівників.

У структурі Кабінету міністрів Японії діють такі
відомства, причетні до соціальної сфери:

— Міністерство освіти, культури, спорту, науки та
технології;

— Міністерство охорони здоров'я, праці та соціаль�
ного забезпечення (до складу якого входить Агентство
соціального страхування, низка національних дослід�
ницьких інститутів і національних реабілітаційних
центрів);

— Міністерство фінансів (до складу якого входить
Податкова адміністрація);

— Міністерство економіки, торгівлі та промисло�
вості;

— Міністерство охорони навколишнього середови�
ща;

— Міністерство юстиції;
— Міністерство державного управління, внутрішніх

справ, пошти та телекомунікацій (до складу якого вхо�
дить Статистичне бюро та статистичний центр, Японсь�
ка рада з питань науки);

— Законодавче бюро Кабінету міністрів;
— Управління з питань гендерної рівності;
— Інститут економічних і соціальних досліджень;
— Національний центр з питань споживачів [12].
Адміністрування соціальної політики в цілому відоб�

ражає загальну політико�адміністративну систему в
країні. Японія — унітарна держава, де влада централь�
ного уряду переважає владу органів префектур, хоча
останні мають певний ступінь автономії в розв'язанні
місцевих проблем.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Розглянувши організаційно�економічний механізм

державного регулювання соціальної сфери в провідних
країнах світу із системних позицій, необхідно зауважи�
ти, що соціальна сфера розвивається в результаті по�
слідовного впливу політичних, організаційно�правових
та економічних факторів. Узагальнюючи наявність
різнопланового впливу можна зауважити, що форму�
вання перспектив соціального розвитку країни та регі�
ону здійснюється під одночасним впливом організацій�
них (прямих) та економічних (непрямих) методів, які в
своїй сукупності визначають зміст вертикальних зв'язків
"центр�регіон", а також зміст горизонтальних зв'язків
між окремими територіями, підприємствами, колекти�
вами тощо. Це створює сприятливі передумови для по�
дальших досліджень у напрямі формування організац�
ійно�економічного забезпечення аналітико�діагностич�
ної оцінки існуючого стану соціальних відносин, оцін�
ки рівня життя людей, а також для прогностичного,
нормативно�цільового визначення перспектив соціаль�
ного розвитку.
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ВСТУП
Сформованість сторін партнерства бізнесу і влади

на регіональному рівні має певні відмінності від загаль�
нодержавного рівня. На регіональному рівні органи
місцевого самоврядування як суб'єкти партнерства ви�
конують одночасно функції з впровадження загально�
національної політики та визначення моделі соціально�
економічного розвитку регіону, формування пакету
соціальних ініціатив і проектів, які необхідно реалізу�
вати в регіоні, інформування населення щодо основних
напрямів соціально�економічного розвитку, залучення
громадян до їх реалізації.

Місцеві органи влади при виконанні цих функцій
можуть виступати як роботодавці (в комунальній влас�
ності знаходиться значна частина підприємств), отже,
здатні ініціювати підвищення заробітної плати на своїх
підприємствах, розширення участі працівників в уп�
равлінні виробництвом; встановлення раціонального
співвідношення заробітної плати керівників підпри�
ємств, керівного персоналу і рядових працівників; за�
безпечення додаткових соціальних пільг для працівників
у вирішенні житлових проблем, організації відпочинку
і лікуванні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є розгляд необхідності парт�

нерства бізнесу і влади на регіональному рівні.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ І

ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

THE NECESSITY OF PARTNERSHIP OF BUSINESS AND AUTHORITIES AT THE REGIONAL LEVEL

У статті розглянуто необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні. Визначено

відмінності партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні. Розглянуто приклад широких повноваB

жень місцевої влади у Швеції. Визначено низку чинників, що сприяють зацікавленості місцевих органів

влади у запровадженні партнерства бізнесу і влади.

In the article the necessity of partnership of business and authorities at the regional level. Identify the

differences partnership of business and authorities at the regional level. Consider an example of the broad powers

to the local authorities in Sweden. Identified a number of factors contributing to the commitment of local

authorities in the introduction of partnership of business and authorities.

Ключові слова: бізнес, місцева влада, партнерство, регіональний рівень.
Key words: business, local authority, partnership, regional level.

Досягнення поставленої мети обумовило не�
обхідність вирішення наступних завдань досліджен�
ня: визначити відмінності партнерства бізнесу і влади
на регіональному рівні; розглянути приклад широких
повноважень місцевої влади у Швеції; визначити низ�
ку чинників, що сприяють зацікавленості місцевих
органів влади у запровадженні партнерства бізнесу і
влади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню партнерських відносин влади та бізне�
су на регіональному рівні присвятили свої праці такі
вчені, як В. Албед, А. Андрущенко, Н. Балабанова, В. Вар�
навська, В. Жукова, Г. Задорожний, О. Заржицький,
Х. Йонг, Р. Кнаак, Ю. Одегов, Ю. Ольсевич, Г. Осовий,
Н. Піроженко та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Складний характер регіональних соціально�еко�

номічних систем обумовлює адаптивний характер
регіонального управління, яке, на відміну від за�
гальнодержавного рівня, не може бути однозначно
жорстким і має спиратися на процеси самооргані�
зації, які відбуваються в регіональній системі. Ра�
зом з тим, практика партнерства бізнесу і влади
свідчить, що в регіонах часто виникають ситуації,
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коли владні органи прагнуть до повного контролю
у сфері соціально�економічних відносин, не всту�
паючи у повноцінний соціальний діалог з проф�
спілками, об'єднаннями роботодавців або "третім
сектором" [2].

Організації роботодавців як об'єднання, що вира�
жають інтереси підприємців і місцевого бізнесу, вис�
тупають партнерами у розробці програм соціально�
економічного розвитку регіону, фінансуванні на рівні
регіону проектів, які мають соціальне значення. Для
підприємців важливо, щоб влада на регіональному
рівні при визначенні інвесторів або розміщенні облас�
них, муніципальних замовлень враховувала, перш за
все, їх інтереси, орієнтувала територіальні замовлен�
ня на місцевих виробників з тим, щоб кошти залиша�
лися в регіоні. Так само, при обов'язковій участі вла�
ди регіону і підприємців можуть розглядатися про�
цедури банкрутства підприємств, коли необхідно мак�
симально використовувати можливості збереження
підприємства і, відповідно, робочих місць, або спільно
визначити найбільш прийнятний спосіб перепрофілю�
вання підприємства.

Загалом, інтереси бізнесових кіл як роботодавців в
системі партнерства бізнесу і влади в регіоні, перш за
все, пов'язані з регіональним ринком праці, де діють
інтереси як місцевих роботодавців, так і роботодавців
сусідніх регіонів, що може сприяти/не сприяти пол�
іпшенню соціально�трудових відносин.

Проблемними можуть бути залежність бізнесу
від рішень влади регіону, що може виявлятися у фак�
тах корупції, адміністративного тиску, або сфері не�
формальних відносин, які складаються між бізнесом
та управлінськими структурами та призводять до
"тіньових" економічних схем, від чого страждають в
цілому інтереси і регіональної спільноти, і партнер�
ства [1].

Суттєві відмінності в різних регіонах має діяль�
ність профспілок, що виявляється в їх активності, ха�
рактері взаємовідносин з владою, рівні підтримки пра�
цюючих. У практиці партнерства бізнесу і влади на ре�
гіональному рівні профспілки найчастіше використо�
вують такі форми, як ведення колективних перего�
ворів; отримання інформації з соціально�трудових та
економічних питань; ініціатива правотворчості як пра�
во звертатися в органи регіональної виконавчої вла�
ди з пропозиціями щодо вдосконалення організацій�
них умов партнерства, покращення стану соціально�
трудових відносин та соціально�економічного розвит�
ку регіону; взаємні консультації; врегулювання тру�
дових спорів [3].

Слід зауважити, що у регіональному партнерстві
часто існує різний ступінь впливу суб'єктів партнерства
на соціально�економічний розвиток, оскільки такі
партнери, як територіальні і громадські об'єднання,
об'єднання малого, середнього бізнесу, регіональна
еліта, місцева бюрократична еліта, місцеві органи са�
моврядування, які по�різному пов'язані з інформацій�
но�комунікаційними потоками та включені в процеси
суспільної рефлексії, мають різні можливості для впли�
ву. Це певним чином відображається в міжсекторному
партнерстві бізнесу і влади в регіоні, яке поєднує ре�
сурси суспільних секторів у проведенні спільних за�
ходів [4].

Місцеві органи влади за допомогою ресурсів (пра�
вових, організаційних, бюджетне фінансування, інфор�
маційних) використовують наступні технології міжсек�
торної взаємодії: громадсько�державні консультації,
інформування населення, громадські слухання, гро�
мадська експертиза.

Бізнес�структури за допомогою ресурсів (фінансові,
організаційні, інформаційні) використовують наступні
технології міжсекторної взаємодії: реалізація соціаль�
них програм, соціальне підприємництво, форми держав�
но�приватного партнерства.

Громада за допомогою ресурсів (організаційні,
інформаційні) використовує наступні технології
міжсекторної взаємодії: лобіювання, фандрайзинг, ре�
алізація соціальних проектів, надання соціальних по�
слуг.

При цьому спільними заходами на регіональному
рівні є ярмарки соціальних проектів, грантові програ�
ми, фонди місцевих співтовариств, соціальні інвестиції,
реалізація регіонального замовлення, спільні підприє�
мства.

На регіональному рівні кожен новий етап розвит�
ку розпочинають, як правило, ті партнери, які мають
найбільший організаційний потенціал. Ними можуть
бути управлінські структури, об'єднання підпри�
ємців, профспілки, громадські об'єднання. Важливо,
щоб їх намагання були спрямовані на позитивні зміни
і поліпшення ситуації. Дії зазначених структур в ре�
гіоні можуть бути представлені в наступному поряд�
ку:

1) оцінка ситуації і визначення основних напрямів
партнерства;

2) визначення інституціональної і нормативно�пра�
вової бази партнерства на рівні прийняття відповідних
стратегій, концепцій, регіональних угод;

3) координація і залучення до партнерства всіх зац�
ікавлених суб'єктів і підписання відповідної угоди про
партнерство;

4) розробка і реалізація партнерських програм [3].
Значною мірою ефективність управління в регі�

оні залежить від статусу та можливостей місцевої
влади. В Україні діє понад тисячу нормативно�пра�
вових актів, які регулюють ті чи інші питання орган�
ізації і функціонування місцевого самоврядування,
але їх положення не в повній мірі відповідають Євро�
пейській хартії місцевого самоврядування, яка рати�
фікована Україною. Концепція місцевого самовря�
дування створювалася на основі різної ідеології, в
результаті чого ми маємо суперечності у логіці її
використання. Це актуалізує необхідність створен�
ня єдиної загальнонаціональної концепції діяльності
місцевого самоврядування на основі розширення
прав місцевої влади, посилення її відповідальності
за соціально�економічний та культурний розвиток
відповідних громад. Основою законодавчих змін
може стати затвердження Декларації про основи
державної політики України в сфері розвитку місце�
вого самоврядування.

Прикладом широких повноважень місцевої влади
можна розглядати діяльність муніципалітетів у Шве�
ції, які є основними постачальниками соціальних,
освітніх і комунальних послуг, що фінансують почат�
кову і середню освіту, догляд за дітьми, соціальне об�
слуговування пенсіонерів та інвалідів, займаються
основними питаннями життєдіяльності громади —
будівництвом, охороною здоров'я, захистом довкіл�
ля, прибиранням сміття, водопостачанням, виступа�
ють основними роботодавцями (кожен п'ятий швед
працює в муніципалітеті або для нього). Муніципальні
кошти мають декілька джерел: законодавчо встанов�
лені податки; гранти, які виділяє держава; плата за
принципом неприбутковості за соціальні послуги (оп�
лата не може перевищувати кошти, витрачені на по�
слугу). Таким чином, між владою та громадянами
діють зрозумілі і прозорі відносини, коли влада пра�
цює на громадян, надаючи їм ті послуги, яких вони
потребують.

Наведений приклад свідчить, що розробка концеп�
туальних засад механізмів державного управління в си�
стемі партнерства бізнесу і влади на регіональному
рівні має здійснюватися як на основі вітчизняного досв�
іду місцевих громад, так і використання кращих зразків
спільних дій місцевої влади і громадян у західноєвро�
пейських країнах, США, Росії. Як показує цей досвід,
реформа державного управління і його децентраліза�
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ція може дати бажаний результат лише у тому випад�
ку, якщо буде мобілізовано громадський потенціал на
вирішення суспільно значимих проблем, збільшиться
участь громадян в управлінні на регіональному і місце�
вому рівнях [6].

Слід зазначити, що місцеві органи влади в Україні є
об'єктивно зацікавленими у запровадженні партнерства
бізнесу і влади. Цьому сприяє низка чинників:

— згідно з Планом заходів щодо реалізації Держав�
ної стратегії регіонального розвитку, у 2008 році регіо�
нальні місцеві органи влади повинні були завершити
розроблення регіональних стратегій розвитку, а, отже,
передбачити джерела фінансових ресурсів для її впро�
вадження;

— у 2008 році повинні бути розробленими регіо�
нальні інвестиційні програми, розраховані на середній
термін реалізації, оскільки при їх наявності та визна�
ченні інвестиційних пріоритетів, зокрема в інфраструк�
туру, буде здійснюватися підтримка проектів з Держав�
ного бюджету. Таким чином, поєднання місцевих і дер�
жавних ресурсів може скласти основу для ініціювання
місцевими органами влади партнерських проектів з при�
ватними організаціями;

— у 2009 році Держстандартом заплановано роз�
роблення стандартів методичних посібників з питань
управління якістю послуг, що означає потенційне
підвищення спроможності органів влади, зокрема
місцевих, закладати у можливі партнерські контракти
з приватними підприємствами стандарти, яких вони
повинні дотримуватися у процесі надання послуг на�
селенню;

— незадовільний стан житлово�комунального гос�
подарства, соціальної інфраструктури, відсутність
перспективи значних капіталовкладень з бюджетів
різних рівнів у її розвиток визначають потребу пошу�
ку приватних фінансових ресурсів, "дешевого" досту�
пу до сучасних технологій та управлінської експер�
тизи;

— відсутність достатніх ресурсів, зокрема фінансо�
вих і людських, для надання громадських послуг, в умо�
вах зростання потреб населення;

— усвідомлення, що механізм залучення приватних
партнерів до реконструкції, утримання, експлуатації та
будівництва є єдиним шляхом збереження частини ту�
ристичних об'єктів, зокрема замків, про що свідчить
спільне рішення керівництва обласних рад шести захід�
ноукраїнських регіонів ініціювати процес внесення не�
обхідних законодавчих змін;

— підготовка деяких міст до проведення фінальної
частини Чемпіонату Європи з футболу — 2012, а, отже,
потреба у формуванні прозорих механізмів залучення
приватного капіталу для розбудови необхідної інфрас�
труктури [5].

Значною мірою об'єднані зусилля партнерів є
вкрай необхідними для розробки регіональних ком�
плексних програм, наприклад, регіональних про�
грам соціально�економічного розвитку, розвитку
малого бізнесу, для створення регіонального фон�
ду підтримки підприємництва або інших регіональ�
них фондів. Ці питання є обов'язковими для вирі�
шення в рамках регіональних тристоронніх угод; в
процесі реалізації колективно�договірної практи�
ки.

ВИСНОВКИ
Складний характер регіональних соціально�еконо�

мічних систем обумовлює адаптивний характер регіо�
нального управління, яке, на відміну від загальнодер�
жавного рівня, не може бути однозначно жорстким і має
спиратися на процеси самоорганізації, які відбувають�
ся в регіональній системі. Разом з тим, практика парт�
нерства бізнесу і влади свідчить, що в регіонах часто
виникають ситуації, коли владні органи прагнуть до по�
вного контролю у сфері соціально�економічних відно�

син, не вступаючи у повноцінний соціальний діалог з
профспілками, об'єднаннями роботодавців або "третім
сектором".

Значною мірою ефективність управління в регіоні
залежить від статусу та можливостей місцевої влади.
Прикладом широких повноважень місцевої влади мож�
на розглядати діяльність муніципалітетів у Швеції, які
є основними постачальниками соціальних, освітніх і
комунальних послуг, що фінансують початкову і серед�
ню освіту, догляд за дітьми, соціальне обслуговування
пенсіонерів та інвалідів, займаються основними питан�
нями життєдіяльності громади.

Місцеві органи влади в Україні є об'єктивно зацікав�
леними у запровадженні партнерства бізнесу і влади.
Цьому сприяє низка чинників, які були визначені в
статті.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалії життя вимагають від органів державної вла�

ди й органів місцевого самоврядування вчасного реагу�
вання на нестандартні виклики та завдання, зокрема в
сфері надання адміністративних послуг. Якісний резуль�
тат діяльності конкретного адміністративного органу
залежить від ефективної роботи персоналу, діагности�
ки, аналізу та своєчасної ліквідації елементів, які вик�
ликають невдоволення громадян у його функціонуванні.
Практика вимагає більш системного і наукового підхо�
ду до вирішення цих питань.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Покращення діяльності органів влади базується на

принципах процесного підходу, що вимагає застосуван�
ня сучасних методів і технологій управління. Окремі
механізми державного управління були розглянуті в
працях В. Бакуменка, В. Дзюндзюка, Н. Нижник, О.
Коротич, Г. Одинцової та ін. У світовій практиці засто�
совують різні методики оцінювання діяльності держав�
них і муніципальних інституцій. Окремі питання мене�
джменту якості досліджувалися такими вченими, як
І. Бригілевич, І. Кравчук, Д. Маслов, О. Момот, В. Смир�
нов, М. Шаповал та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз методик оцінювання якості

діяльності органів державної влади й органів місцевого
самоврядування в сфері надання адміністративних по�
слуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні адміністративні послуги надаються суб'єк�

тами надання адміністративних послуг безпосередньо,
через центри надання адміністративних послуг та/або
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через Єдиний державний портал адміністративних по�
слуг. Суб'єктами їх надання є орган виконавчої влади,
інший державний орган, орган влади Автономної Рес�
публіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх по�
садові особи, уповноважені відповідно до закону нада�
вати адміністративні послуги.

З'ясовано, що впровадження системи ISO 9001 у
деяких органах місцевого самоврядування, зокрема м.
Бердянська (Запорізька обл.), Комсомольська (Пол�
тавська обл.), Макіївки (Донецька обл.) та інших, роз�
почалося у 2003 р. із використанням міжнародної до�
помоги (грантові програми). Впровадження системи
управління якістю (далі — СУЯ) відповідно до вимог
ДСТУ ISO 9001:2001 у сфері державного управління
відбувалося на підставі Постанови Кабінету Міністрів
України від 11.05.2006 р. № 614 "Про затвердження
Програми запровадження системи управління якістю в
органах виконавчої влади"1. На кінець 2010 р. 35 органів
державної влади отримали сертифікат СУЯ, з них: 8 цен�
тральних органів виконавчої влади, 14 місцевих органів
виконавчої влади та 13 органів місцевого самоврядуван�
ня [1].

Наступним кроком у врегулюванні взаємодії між
центральними й регіональними органами влади став
Указ Президента України "Про заходи щодо забезпе�
чення здійснення місцевими державними адміністраці�
ями виконавчої влади на відповідній території". Доку�
мент спрямований на посилення ролі місцевих органів
влади з належним забезпеченням їх ресурсами та по�
вноваженнями для здійснення покладених на них обо�
в'язків [2].

Стандарти ISO (International Organization for
Standardization — система управління якістю) не перед�
бачають жорстких правил, а мають здебільшого реко�
мендаційний характер. Вони спрямовані не на виявлен�

___ ____ ___________________________
1 Постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України "Про скорочення кількості та укрупнення

державних цільових програм" від 22.06.2011 № 704.
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ня, а попередження можливих про�
блем. Фундаментальною основою ме�
тодики CAF (Common Assesment
Framework — оцінка менеджменту в
організаціях, що фінансуються з дер�
жавного чи муніципальних бюджетів) є
позиція, що найкращі результати діяль�
ності організації для споживачів послуг
і працівників досягаються завдяки ліди�
руючій ролі керівництва, яке правиль�
но реалізує стратегії та плани, мотивує
співробітників, розвиває зв'язки з парт�
нерами, ефективно розпоряджається
ресурсами й забезпечує функціонуван�
ня всіх процесів.

Під час аналізу нами з'ясована пев�
на схожість критеріїв двох методик
оцінювання (табл. 1) [3, с. 27—28; 4, с.
9—18]. СУЯ застосовує матрицю —
"Цикл Шухарта — Демінга", побудова�
ну за методологією PDCA: Plan (плану�
вання) — Do (дія) — Check (перевірка)
— Act (корегування); CAF — матрицю
оцінки RADAR: Results (результати) —
Approach (підхід) — Deployment (впро�
вадження) — Assessment and Review
(оцінка/самооцінка та перегляд).

У будь�якому органі державної та
місцевої влади спочатку обстежується
діяльність структурних підрозділів з
виявленням можливих неузгодженос�
тей і дублювання функцій між різними
підрозділами. При визначенні організа�
ційної структури процесів з'ясовують�
ся "входи" і "виходи", зв'язки. На наш
погляд, усі елементи є взаємопов'яза�
ними та впливають один на одного. У
табл. 2 наведений алгоритм дій керів�
ництва з управління процесом і досяг�
нення його цілей (матриці PDCA i
RADAR) [1; 5; 6].

Зазначимо, що в структурі простежується причин�
но�наслідковий зв'язок між можливостями (причинами)
і результатами (наслідками), а також системний зв'язок
між причинами (можливостями). Під час поліпшення
процесів деколи використовується послідовність етапів
DMAIC: визначення цілей проекту та запитів споживачів
(define), вимірювання процесу, щоб встановити поточне
виконання (measure), аналіз та з'ясування причин де�
фектів (analyze), вдосконалення процесу, зменшення
відхилень (improve), а також контроль проходження
поточних процесів.

Встановлено, що впровадження СУЯ відповідно до
вимог міжнародних стандартів ISO 9001 сприяє ново�
введенням; дозволяє більш ефективно витрачати наявні
ресурси; покращує імідж органу влади, збільшуючи про�
зорість її діяльності та прийнятих рішень; здійснює без�
перервний процес покращення надання послуг, задо�
вольняючи потреби грома�
дян; збільшує мотивацію й
задоволеність персоналу
за рахунок кращої органі�
зації його роботи, навчан�
ня та підвищення кваліфі�
кації спеціалістів тощо.

Водночас головне —
пам'ятати про наступні ри�
зики: позиція керівництва
щодо виключного здобут�
тя сертифікату без змін в
управлінні органом місце�
вого самоврядування і гро�
мадою в цілому (формаль�
ний підхід); відсутність за�

цікавленості та особистої участі вищого керівництва у
впровадженні СУЯ, несприйняття нових рішень та ініціа�
тив; занадто детальна регламентація діяльності та про�
цесів, що спричинить гальмування роботи через вико�
ристання великої кількості документів; не зовсім зро�
зуміла посадовцям термінологія стандарту ISO 9001,
відсутність чітко визначеної мети його впровадження,
а також недостатнє методичне забезпечення процесу
впровадження системи якості.

Отже, підхід до оцінювання ISO відрізняється від
CAF тим, що перший не передбачає порівняння показ�
ників різних організацій і співставного навчання, що є
перевагою іншого. Основна відмінність CAF від ISO в
орієнтуванні на підвищення якості послуг за умов до�
сягнення певного рівня, а впровадження ISO переваж�
но зменшує ймовірність зробити щось невірно (табл. 3)
[1]. Проте не варто вважати, що одна методика потре�
бує додаткового застосування іншої. Належного впро�

PDCA RADAR 
- планування - встановлення цілей і процесів, 
необхідних для досягнення перших, планування 
діяльності з метою задоволення споживачів, виділення 
та розподіл необхідних ресурсів; 

- результати - відображення позитивних тенденцій 
та/або стабільного гарного стану, відповідність 
встановленим цілям, визначення кращих, порівняно з 
іншими організаціями; 

- дія - виконання запланованих робіт; - підхід - оцінка прийнятих планів організації, 
ефективності підходів, що застосовуються для 
досягнення запланованих результатів; 

- перевірка - збір інформації та контроль результату за 
допомогою показників ефективності, отриманих під 
час проведення процесу, виявлення та аналіз 
відхилень, встановлення їх причин; 

- впровадження - системність застосування підходів, 
з’ясування яким чином відбувається їх впровадження 
всередині організації; 

- корегування - застосування заходів із ліквідування 
причин відхилення від запланованого результату, 
внесення змін у планування та розподіл ресурсів. 

- оцінка/самооцінка та перегляд - вивчення підходів, 
що застосовуються, аналіз отриманих результатів, 
визначення сфер подальшого вдосконалення. 

Таблиця 2. Алгоритм дій керівництва з управління процесом і досягнення його цілей

Таблиця 1. Критерії аналізованих методик оцінювання

ISO CAF 
1. Орієнтація на замовника - розуміння 
поточних і майбутніх потреб громадян, 
намагання перевищити їхні очікування 
(служіння громаді - пріоритетний напрям у 
діяльності органу влади). 

1. Лідерство - визначення керівництвом місії 
організації, розробка стратегії розвитку, 
сприяння її реалізації, впровадження 
конкретних заходів для досягнення 
результатів. 

2. Лідерство - формування Політики, 
визначення цілей, забезпечення їхньої єдності 
на всіх рівнях, відповідальність за постійне 
вдосконалення діяльності. 

2. Стратегія та планування - реалізація 
організацією свого призначення, стратегії 
розвитку, цілей, планів і задач, орієнтуючись 
на потреби й очікування споживачів послуг. 

3. Зацікавленість персоналу - мотивація 
працівників до активної участі в досягненні 
результатів, створення й підтримка 
відповідної атмосфери в колективі. 

3. Персонал - максимальний розвиток і 
використання потенціалу працівників, 
розподіл їх обов’язків для забезпечення 
ефективної діяльності. 

4. Процесний підхід - впорядкування 
діяльності, яка має свої «входи» і «виходи», 
використання визначених ресурсів з метою 
досягнення бажаних результатів. 

4. Партнерство і ресурси - побудова відносин 
з зовнішніми партнерами, планування й 
управління внутрішніх ресурсів для 
забезпечення ефективного функціонування 
організації.  

5. Системний підхід до управління - 
ідентифікація процесів, розуміння того, що 
«вихід» одного з них є «входом» для одного 
або декількох інших взаємозв’язаних 
процесів, утворюючи, таким чином, цілісну 
систему. 

5. Процеси - регламентування, управління й 
поліпшення здійснених процесів, з метою 
максимального ефективного задоволення 
потреб та очікувань усіх зацікавлених осіб. 

6. Постійне вдосконалення - періодичний 
перегляд Політики і цілей організації, 
поліпшення діяльності й якості надання 
послуг. 

6. Результати для споживачів послуг - 
задоволення інтересів зацікавлених суб’єктів. 

7. Прийняття рішень на основі фактів - 
ефективність прийнятих рішень визначається 
виходячи з аналізу даних та інформації. 

7. Результати для персоналу - задоволення 
інтересів і потреб працівників.  

8. Взаємовигідні відносини з постачальниками 
- встановлення взаємовигідних відносин між 
адміністративним органом і постачальниками 
товарів і послуг, які є взаємозалежними. 

8. Результати для суспільства - задоволення 
інтересів суспільства на місцевому, 
регіональному, національному та світовому 
рівнях.  

 

9. Ключові результати - вимірювання 
досягнутих результатів під час реалізації 
стратегічних і поточних планів, враховуючи 
політичні завдання. 
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вадження стандартів ISO може бути достатнім для за�
безпечення постійного вдосконалення якості послуг та
управлінської діяльності. За умов складного впровад�
ження зазначених стандартів доцільно використовува�
ти методику СAF [7, с. 28].

В основу реформи функціонування органів держав�
ної влади й органів місцевого самоврядування покладе�
на ідеологія забезпечення реалізації прав і свобод гро�
мадян шляхом надання адміністративних послуг. У кож�
ному органі виконавчої влади та місцевого самовряду�
вання функціонує власна система адаптації, навчання та
підвищення кваліфікації співробітників. Позитивні ре�
зультати з надання адміністративних послуг отримує
той орган, який внутрішній механізм постійного підви�
щення кваліфікації працівників покладе в основу філо�
софії керування установою. За якість роботи мають
відповідати всі співробітники, незважаючи на посаду.

Одним із комплексних методів підвищення якості й
доступності послуг є створення центрів надання адмін�
істративних послуг (далі — ЦНАП), які забезпечують
їх надання різними органами виконавчої влади та місце�
вого самоврядування у безпосередній територіальній
близькості до споживача, в одному приміщенні, що
відповідає всім вимогам стандарту комфортності їх на�
дання. Складовою частиною ЦНАП є дозвільний центр,
який забезпечує надання послуг з видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,
а також їх переоформлення, видачі дублікатів та ану�
лювання [8—10].

Надання послуг забезпечується через адміністрато�
ра, який призначається на посаду та звільняється
міським, селищним або головою міської державної ад�
міністрації. Кількість цих посад визначається органом
(посадовою особою), що прийняв рішення про утворен�
ня ЦНАП.

Однією із новацій Закону України "Про державну
службу" від 17.11.2011 р. № 4050�VІ є застосування ком�
петентного підходу. Профіль професійної компетент�
ності розширює критерії, встановлені до посади квалі�
фікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній
та освітньо�кваліфікаційний рівень і стаж, а й досвід
роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями й
навичками, необхідними для ефективного виконання
посадових обов'язків.

На виконання пп. "г" п. 2 ч. 6 ст. 20 Закону України
"Про адміністративні послуги" Кабінетом Міністрів Ук�
раїни було видане розпорядження від 24.04.2013 р. №
265�р "Про віднесення посади державного адміністра�
тора і посади адміністратора до відповідної категорії
посад державних службовців і посад в органах місцево�
го самоврядування". Згідно якого посаду державного
адміністратора Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, обласної державної адмініст�
рації, уповноваженого Радою міністрів АР Крим
міністерства або республіканського комітету віднесено
до V категорії посад державних службовців, а район�
ної та районної у м. Києві та Севастополі державної ад�
міністрації — до VI категорії посад державних служ�

бовців. А також посаду державного
адміністратора міської ради міст облас�
ного та/або республіканського АР
Крим значення (її виконавчих органів),
міської, селищної ради (її виконавчих
органів) населених пунктів, які є адмі�
ністративними центрами районів,
віднесено до V категорії посад в орга�
нах місцевого самоврядування.

Основними завданнями адміністра�
тора є [8]:

— надання суб'єктам звернень ви�
черпної інформації та консультацій
щодо вимог і порядку надання адміні�
стративних послуг;

— прийняття від суб'єктів звернень
документів, необхідних для надання послуг, здійснен�
ня їх реєстрації та подання документів (їх копій) відпо�
відним суб'єктам не пізніше наступного робочого дня
після їх отримання з дотриманням вимог Закону Украї�
ни "Про захист персональних даних";

— видача або забезпечення надсилання через засо�
би поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів на�
дання адміністративних послуг (у т.ч. рішення про відмо�
ву в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлен�
ня про можливість їх отримання, оформлених суб'єкта�
ми надання адміністративних послуг;

— організаційне забезпечення надання адміністра�
тивних послуг суб'єктами їх надання;

— здійснення контролю за додержанням суб'єкта�
ми надання адміністративних послуг строку розгляду
справ і прийняття рішень;

— надання адміністративних послуг у випадках, пе�
редбачених законом.

Адміністратор безоплатно одержує від суб'єктів
надання адміністративних послуг, підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери їх управління,
документи й інформацію, пов'язані з їх наданням, в ус�
тановленому законом порядку; погоджує документи
(рішення) в інших державних органах, органах влади АР
Крим та органах місцевого самоврядування, отримує
висновки з метою надання послуги без залучення суб�
'єкта звернення з дотриманням вимог Закону України
"Про захист персональних даних"; інформує керівника
центру та суб'єктів надання послуг про порушення стро�
ку розгляду заяв про їх надання, вимагає вжиття заходів
до усунення виявлених порушень; посвідчує власним
підписом і печаткою копії (фотокопії) документів, ви�
писок з них, витягів з реєстрів, баз даних, які необхідні
для надання адміністративної послуги; порушує клопо�
тання перед керівником центру щодо вжиття заходів з
метою забезпечення ефективної роботи центру.

На наш погляд, кожний орган влади має оцінювати�
ся за стандартом якості з управління персоналом —
Investors in People (Інвестори в людей), який базується
на чотирьох фундаментальних принципах циклічного
процесу (рис. 1). На підставі результатів індикаторів
складається внутрішній документ організації — Програ�
ма розвитку співробітників [11].

У Програмі розвитку співробітників мають бути вра�
ховані наступні форми навчання: самонавчання,
внутрішнє (на робочому місці) та зовнішнє (індивідуаль�
не і групове) навчання, отримання освіти або підвищен�
ня кваліфікації в навчальних закладах. До уваги беруть�
ся результати атестації або щорічної оцінки службовців;
установлені загальні та індивідуальні вимоги до персо�
налу (професійна компетентність); реальний стан осві�
ти, кваліфікація, уміння та навички службовців; інфор�
мація про зміни в законодавстві та нормативних актах;
стратегічні плани та інтереси установи (наприклад,
впровадження СУЯ); можливість скорочення терміну
перекваліфікації службовців (універсалізація профе�
сійної підготовки або використання внутрішніх ре�
зервів); потреби, що виникають при зміні організацій�

ISO 9001 CAF 
Фокус на певного споживача відсутній Фокус на певного споживача присутній 
Не інтегровано в корпоративну стратегію Інтегрована у стратегію організації 
Спрямований на технічні системи та 
процедури 

Спрямований на філософію, концепції, 
інструменти, методологію 

Залученість усіх співробітників не 
обов’язкова 

Необхідність залучення всіх співробітників 

Не здійснює безперервне поліпшення якості Безперервне підвищення якості 
Відповідальність за якість документально 
оформлена, але переважно покладається на 
відповідні підрозділи, наприклад, відділ 
якості 

Кожен співробітник відповідальний за якість 

Можливість фокусу на підрозділи Організація всіх підрозділів, функцій і рівнів 
В основному статичний Передбачає зміну процесу і культури 

Таблиця 3. Порівняльний аналіз методик оцінювання
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ної структури установи або її культу�
ри; власні обгрунтовані побажання
працівників тощо.

Професійна етика сприймається як
суспільна необхідність, породжена
специфікою професійної діяльності
державних службовців і соціальним
контекстом, у якому вона функціонує.
На державній службі присутня певна
система норм і атрибутів ділового ети�
кету, що притаманна конкретній уста�
нові та відповідає цілям їх діяльності
[12, с. 124]:

— вимоги до зовнішнього вигляду
державного службовця;

— форми поведінки, привітання,
знайомства;

— використання візитних карток у
діловій практиці;

— стилі та стандарти спілкування,
мистецтво ведення розмов;

— манери поведінки ділової люди�
ни, жести, міміка;

— ведення справ з суб'єктами зов�
нішнього оточення;

— заходи щодо формування іміджу організації;
— стандарти оформлення ділових паперів і ділово�

го листування в установах.
Етичні кодекси вважаються важливим засобом бо�

ротьби з корупцією та закритістю державного управлі�
ння. Необхідність у кодифікуванні основних етичних
вимог до представників виконавчої влади обумовлені
певними потребами: в зміцненні довіри громадян, в за�
безпеченні ефективності державного управління, в
удосконаленні відносин на державній службі, в уніфі�
кації вимог до державних службовців.

Таким чином, стандарт дозволяє привнести систему
в процеси навчання та розвитку персоналу, забезпечити
системний підхід в питаннях оцінки ефективності управ�
ління, здійснювати аналітику співвідношення інвестицій
в програми навчання з кінцевим результатом, а також
орієнтувати на постійне вдосконалення підходів у сис�
темі управління. Діагностика системи управління людсь�
кими ресурсами здійснюється на підставі анкетування,
роботи в фокус�групах з персоналом організації. Фіналь�
ний аудит організації на відповідність принципам стан�
дарту проводиться незалежними експертами, за резуль�
татами якого організації присвоюється статус "Інвестор
в людей". Через 36 місяців проводиться аналіз ефектив�
ності використання принципів стандарту в діяльності.

До переваг впровадження стандарту можна віднести
для керівників: ефективну модель управління, систему
для реалізації стратегій організації, структуру в проце�
сах навчання, розвитку й оцінки персоналу; для співроб�
ітників: ефективну систему внутрішніх комунікацій, виз�
нання та справедливу оцінку діяльності, підвищення мо�
тивації і перспективу росту, ефективну взаємодію керів�
ництва й персоналу; для партнерів, споживачів адмініст�
ративних послуг організації: сприятливі умови співпраці,
взаємовигідні перспективи та відмінний сервіс. Зазначе�
не оцінювання має виявити рівень виконання державни�
ми службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищесказане, відмітимо, що упровад�

ження різних методик оцінки якості дозволить істотно
підвищити компетентність державних і місцевих органів
влади, посилити орієнтацію їх діяльності на кінцевий
результат — надання адміністративних послуг спожи�
вачу (громадянину й юридичній особі), а також збільши�
ти відповідальність перед громадою. Зазначене створить
умови для побудови ефективної, конкурентної та де�
мократичної моделі організації влади й державного уп�
равління.
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1. Зобов’язання: 
1. Сприяння розвитку 
співробітників. 
2. Підвищення їх 
професійного рівня. 
3. Оцінка внеску працівників у 
розвиток організації. 
4. Надання рівних 
можливостей у розвитку всіх 
співробітників. 

2. Планування: 
1. Встановлення чітких і зрозумілих 
кожному цілей і завдань. 
2. Програма розвитку співробітників 
знаходиться на одному рівні з іншими 
стратегічними цілями й завданнями 
організації. 
3. Співробітники оцінюють наскільки вони 
сприяють досягненню цілей і завдань 
організації. 

3. Дія: 
1. Підтримка 
навчання і розвитку 
співробітників. 

4. Оцінка. 
1. Підвищення професійного рівня кожного 
співробітника, команди та організації в цілому. 
2. Оцінка співробітниками впливу програми на їх 
розвиток та професійний рівень. 
3. Удосконалення програми розвитку 
співробітників. 

Рис. 1. Стандарт якості з управління персоналом
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ВСТУП
Розуміння суті соціально�економічних процесів, що

відбуваються в регіонах України, і подій дозволяє не
лише визначити найбільш оптимальний вектор їх роз�
витку з урахуванням інституціонального середовища,
що склалося, але і визначити засади формування ме�
ханізмів реалізації регіональної інноваційної політики,
що найадекватніше відповідає соціально�економічним
умовам, що склалися, і що припускає проактивний підхід
до інноваційного потенціалу.

Затвердження необхідності інтенсивного типу модер�
нізації припускає збільшення ролі інноваційної компо�
ненти в контексті визначення пріоритетів і стратегічного
вектору реалізації регіональної інноваційної політики.

У сучасних умовах стійкість соціально�економічного
розвитку регіону багато в чому залежить від вибору ме�
ханізмів реалізації регіональної інноваційної політики,
визначення головної мети — бажаний стан регіону як соц�
іально�економічної системи, пріоритетні завдання, спря�
мованих на задоволення соціальних інтересів і потреб на�
селення, методів і механізмів регіонального управління.

Стійкість регіонального розвитку пов'язана з досяг�
ненням взаємопов'язаних цілей регіонального управлі�
ння і ефективності механізмів, дієвості регіональної
політики. Безліч соціальних умов і чинників зумовлю�
ють складність процесів соціально�економічного роз�
витку регіону, особливості як формування, так і розвит�
ку інноваційного потенціалу, що ще раз підкреслює не�
обхідність розробки механізмів реалізації регіональної
інноваційної політики в конкретній соціально�еко�
номічній ситуації.

У зв'язку з цим важливим моментом є необхідність
формування механізмів реалізації регіональної іннова�
ційної політики, прийняття і реалізації стратегічних
рішень. При цьому для кожного такого вирішення ма�
ють бути ретельно продумані і організаційно забезпе�
чені усі аспекти впливу його наслідків на усі підсистеми
регіону. Це вимагає істотного перегляду наукових за�
сад формування механізмів реалізації регіональної інно�
ваційної політики.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних елементів фор�

мування механізмів реалізації регіональної інновацій�
ної політики з метою вдосконалення комплексного роз�
витку регіонів. Дослідження побудовано на системно�
му підході, а також сукупності методів, які забезпечу�
ють реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу
та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, в умовах формування в Україні ринкових

відносин, назріла гостра потреба у формуванні дієвої
регіональної інноваційної політики щодо трансформації
економіки, спрямованої на диверсифікацію її структу�
ри, надання пріоритету розвитку наукомістких галузей,
а також галузей, розвиток яких має сприяти орієнтації
української економіки на значне збільшення в її струк�
турній частці споживчого комплексу. Зазначимо, що
хоча регіональна інноваційна політика повинна містити
нові підходи та механізми розвитку, вона повинна, як і
будь�яка інша регіональна політика, враховувати тео�
ретичний арсенал теорій регіональної політики і фор�
муватись з врахуванням основних теоретичних поло�
жень макроекономічних теорій та інших теорій регіо�
налістики. Вітчизняними та зарубіжними науковцями
було виділено і розглянуто найголовніші ідеї регіональ�
ного розвитку у цих теоріях, що відповідають стану роз�
витку регіонів України [1, с. 285]. На рис. 1 показано
теоретичні основи формування регіональної інновацій�
ної політики.

Формування регіональної інноваційної політики не�
одмінно здійснюється з врахуванням загальних еконо�
мічних теорій, які на регіональному рівні набувають спе�
цифічних рис прояву, теорій інноваційного розвитку та
теорій інновацій. Отже, при формуванні регіональної
інноваційної політики та виборі основних пріоритетів
її реалізації необхідно орієнтуватися на зазначені та
інші економічні доктрини та теорії. Адже вони в підсум�
ку забезпечуватимуть ефективність інноваційних шляхів
для розвитку регіонів та дадуть можливість "переско�
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чити" через численні етапи у процесі регіонального роз�
витку. А це по�своєму є відмінною рисою регіональної
інноваційної політики від інших регіональних політик
[1, c. 288].

У свою чергу, для активізації економічного розвит�
ку регіону необхідне формування нових підходів до
формування і реалізації регіональної інноваційної пол�
ітики, які б сприяли інноваційному розвитку і розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків, притоку інвестицій в
економіку регіону і інтеграції України в європейські
структури.

Перехід на інноваційний шлях розвитку пред'являє
нові вимоги до управління інноваційним розвитком, його
ключових ланок, інститутів, суб'єктів управління і їх
функцій та вибору інструментів управління. Реалізація
регіональної інноваційної політики передбачає викори�
стання методичних підходів, що забезпечують узгод�
ження інтересів суб'єктів господарювання на даній те�
риторії з цілями її економічного і соціального розвит�
ку. Відповідно до цього розглянемо існуючі в еко�
номічній літературі методичні підходи до формування
регіональної інноваційної політики [3, с. 25]:

— процесний підхід, в основі якого — управління на�
уково�інноваційним процесом;

— інституційно�еволюційний підхід, основу якого
складає інтеграція технології, менеджменту і культури
в певних інституційних формах, їх відповідність один
одному;

— ринковий підхід, заснований на розвитку підприє�
мництва;

— консолідуючий підхід, направлений на посилен�
ня стратегічного державного і регіонального управлін�
ня і регулювання науково�інноваційного і виробничого
процесу відносно радикальних інновацій (при процес�
ному підході), у напрямі організації зростання спожив�
чого попиту, оновлення ринку для бізнесу шляхом зам�
іщення потреби і збільшення інноваційного попиту
підприємств (при ринковому підході), а також консолі�
дації науково�інноваційного потенціалу крупного і ма�
лого бізнесу (при інституційно�еволюційному підході);

— синергетичний підхід, який передбачає так зване
"м'яке" управління регіональним розвитком;

— підхід, заснований на співробітництві, за допомо�
гою якого можна сформувати збалансовану регіональ�
ну інноваційну політику за змістом, термінами та перед�
бачити взаємодію всіх учасників інноваційного процесу
регіону тощо;

— системний програмний децентралізований підхід,
який буде враховувати потреби відповідних регіонів та

специфіку їх соціально�економічного
розвитку;

— концептуальний підхід до фор�
мування регіональної інноваційної
політики має стати ефективним і дієвим
в умовах пріоритетності науково�тех�
нологічного розвитку економіки дер�
жави.

Зазначимо, що на сучасному
етапі не існує єдиного інтегровано�
го підходу до формування механіз�
мів реалізації регіональної інновац�
ійної політики, який би всебічно по�
єднував економічні, політичні, соц�
іальні, технологічні, організаційні
аспекти управління інноваційними
процесами.

У сучасній економічній літературі
розрізняють два основні підходи до
формування механізмів реалізації рег�
іональної інноваційної політики:

— регіональна інноваційна політи�
ка, яка здійснюється центром по відно�
шенню до своїх регіонів, тобто систе�
ма цілей і завдань органів державної

влади по управлінню політичним, економічним і соціаль�
ним розвитком регіонів, країни, а також механізмів їх
реалізації;

— регіональна інноваційна політика як діяльність
органів регіонального управління за рішенням соціаль�
но�економічних та інших завдань розвитку регіону [4,
с. 204].

Відповідно до другого аспекту ключовою умовою
інноваційного розвитку для регіонів є наявність ефек�
тивної інноваційної системи, на базі й в межах якої має
бути забезпечена продуктивна взаємодія основних
суб'єктів інноваційної економіки — бізнес�структур
різного типу і масштабу, науково�освітніх інститутів і
органів влади та специфіка науково�технічного і вироб�
ничого потенціалу регіону, кадрове забезпечення, со�
ціальні та екологічні проблеми інновацій, формування
інноваційної інфраструктури.

Виходячи з цього, необхідними умовами для фор�
мування регіональної інноваційної політики є:

— спроможність влади до мобілізації навколо стра�
тегічного орієнтиру — через створення ефективної по�
літичної системи та проінноваційного лобі;

— компенсація негативного попиту на інститути
інноваційної економіки з боку контрінноваційного лобі
та підвищення ефективності бюджетної політики щодо
її формування;

— спроможність влади до консолідації суспільства
— через відповідне підвищення довіри суспільства до
влади;

— введення стратегічного орієнтиру в коло націо�
нальної ідеї [1, с. 284].

Необхідно зауважити, що основною метою регіо�
нальної інноваційної політики є створення на території
регіону умов для успішного здійснення процесу отри�
мання, накопичення, збагачення наукових знань і ефек�
тивне їх перетворення в технологію та продукцію. Та�
ким чином, регіональна інноваційна політика орієнто�
вана на вирішення територіальних проблем, поліпшен�
ня соціально�економічних показників регіону за раху�
нок ефективного використання його інноваційного по�
тенціалу, задоволення потреб внутрішнього ринку,
підвищення внеску науково�інноваційної сфери в еко�
номіку регіону, НТП країни.

На цій підставі можна стверджувати, що однією з
найважливіших стратегічних цілей регіональної іннова�
ційної політики повинне стати досягнення конкурен�
тоспроможності як більшістю підприємств, що склада�
ють основу економіки регіону, так і економікою регіо�
ну в цілому, причому для частини регіонів, враховуючи
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Рис. 1. Теоретичні основи формування регіональної
інноваційної політики

Джерело: [2, с. 40].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

125www.economy.in.ua

зростаючу глобалізацію світових ринків, — конку�
рентоспроможності на світовому рівні [2, с. 40].

На основі сформульованої мети визначаються
задачі регіональної інноваційної політики, які по�
лягають в наступному:

— забезпечення високого інноваційного потен�
ціалу в регіоні на користь соціально�економічного
прогресу, підвищення конкурентоспроможності та
ефективності господарства;

— створення сприятливого інноваційного
клімату в регіоні;

— пошук і мобілізація внутрішніх інноваційних
резервів економічного зростання, що забезпечують
стійкість, безпеку і підвищення життєздатності гос�
подарства регіону;

— створення організаційно�економічного меха�
нізму для інноваційного розвитку регіону;

— підтримка наукових досліджень в пріоритет�
них напрямах розвитку науки;

— удосконалення системи підготовки кадрів на
регіональному рівні;

— інформування населення про здійснення
інноваційної діяльності в регіоні [5, с. 8].

Виходячи із зазначених задач, не слід забувати,
що методологічною базою регіональної інновацій�
ної політики є наявне знання про природу інноваційних
процесів, що визначає відповідні механізми управління
ними. Тому отримання нових знань у цій сфері є пере�
думовою зміни чи удосконалення належних механізмів.

Досягнення цілей і вирішення завдань регіональної
інноваційної політики потребує обгрунтування основ�
них принципів її формування, а саме [5, с. 10]: пріори�
тетності, системності, єдності, узгодженості, забезпе�
ченості, ефективності, науковості та реальності (рис. 2).

Принцип пріоритетності у формуванні регіональної
інноваційної політики визначає пріоритет інновацій над
традиційним виробництвом та пріоритетні напрями
інноваційної діяльності, враховуючи специфіку еконо�
мічного розвитку конкретного регіону.

Також у формуванні регіональної інноваційної пол�
ітики принцип системності передбачає розгляд програм�
них рішень у контексті з іншими державними програма�
ми розвитку національної економіки та її регіонів, вик�
лючаючи при цьому можливість дублювання окремих
завдань у різних програмах.

Принцип єдності у формуванні регіональної інно�
ваційної політики сприяє розвитку регіональної інно�
ваційної інфраструктури та створенню регіональної
інноваційної системи, які, в свою чергу, повинні буду�
ватися, враховуючи специфіку регіону, і створювати не�
обхідні умови для його інтеграції в єдину економічну
систему [6, с. 98].

Принцип узгодженості передбачає визначення сфе�
ри спільних інтересів і форм взаємодії держави, регіонів,
інвесторів, інноваційно�активних підприємств і прий�
няття компромісних рішень на підставі узгодження інте�
ресів зазначених суб'єктів інноваційного процесу. Реа�
лізація принципу узгодженості у формуванні регіональ�
ної інноваційної політики зумовлює необхідність по�
рівняння основних параметрів регіональної інновацій�
ної політики із стратегічними напрямами розвитку дер�
жавної інноваційної політики, дає можливість уже на
етапі розроблення програмних рішень відмовитись від
варіантів, які суперечать стратегії розвитку національ�
ної і регіональної економіки.

Принцип забезпеченості спрямований на не�
обхідність ресурсної забезпеченості реалізації регі�
ональної інноваційної політики, включаючи матері�
ально�технічне, фінансове та кадрове забезпечення.
Формування регіональної інноваційної політики по�
винне базуватися не на разовому фінансуванні окре�
мих інноваційних проектів, а на систематичному за�
безпеченні фінансовими ресурсами інноваційної
діяльності.

Принцип ефективності передбачає необхідність оці�
нки і вибору кращих варіантів вирішення проблеми, за�
безпечення ефективного впровадження та використан�
ня інновацій на підприємствах регіону. Реалізація прин�
ципу ефективності при реалізації регіональної іннова�
ційної політики — необхідність формування кількох
варіантів вирішення проблеми, визначення основних
параметрів, що характеризують можливі результати
їхнього використання, оцінку позитивних і негативних
факторів їхнього впливу на вирішення проблеми. Вибір
варіантів вирішення проблеми має базуватися на визна�
чених критеріях і методах оцінки, які забезпечують умо�
ви порівнянні результатів за кожним із них. Оцінка
ефективності програмних завдань повинна здійснюва�
тися на різних етапах їхньої розробки і реалізації з ура�
хуванням змін, які відбуваються в реальній економічній
ситуації і впливають на розвиток досліджуваних об'єктів
[6, с. 99].

Принцип науковості. Використання наукового
підходу дозволить вчасно визначити тенденції і зако�
номірності функціонування ринку, розробити моделі
його розвитку, що може стати основою прогнозування
діяльності регіонального ринку і розширення виробниц�
тва з урахуванням соціально�економічних потреб регі�
ону.

Принцип реальності. Регіональна інноваційна
політика повинна відповідати принципу реальності,
це означає бути сформованою таким чином, щоб її
можна було впровадити в реальну практику, тобто
щоб вона не носила занадто загальнотеоретичний ха�
рактер.

Об'єктами регіональної інноваційної політики є
інноваційний потенціал регіону, його посилення та
ефективне використання, інноваційна система регіону,
її розбудова та ефективне функціонування, інноваційні
процеси в регіональній економіці та відповідно задіяні
у їх реалізації об'єкти (інноваційні проекти, програми,
інтелектуальні продукти тощо), ресурси підтримки цих
процесів, а також сегменти сфер їх перебігу в науково�
технологічній, виробничій сферах та сфері споживан�
ня. Як об'єкт регіональної інноваційної політики також
розглядається вся система інноваційних відносин між
різними суб'єктами цієї політики з приводу створення,
підтримки і впровадження інновацій, інноваційного об�
міну в межах регіону, а також відносини, що складають�
ся в процесі організації та управління регіональним
розвитком, тобто відносини, пов'язані з інноваційною
діяльністю та інноваційним управлінням розвитком ре�
гіону [1, с. 286].
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Рис. 2. Основні методологічні принципи формування
регіональної інноваційної політики
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Суб'єктами регіональної інноваційної політики є
центральні та регіональні владні органи, державні
організації та їх регіональні структури, які стиму�
люють генезис інноваційних процесів, здійснюють
координацію та підтримку їх розвитку за визначе�
ними пріоритетними напрямами підприємства, уста�
нови, організації, громадські об'єднання, деякі гро�
мадяни, які загалом не є суб'єктами політики інно�
ваційного розвитку регіону, а, як правило, виступа�
ють учасниками інноваційних відносин [2, с. 41] (рис.
3).

При формуванні та реалізації регіональної іннова�
ційної політики повинно враховувати специфічні пере�
ваги регіону, особливості його економіки, орієнтацію на
галузеву спеціалізацію. Таким чином, специфіка регіо�
нальних умов вимагає політики гнучкої спеціалізації, що
потребує формування регіональної інноваційної політи�
ки згідно з особливостями національної економіки та
розвитку регіонів.

Ефективна регіональна інноваційна політика повин�
на базуватися на об'єктивному аналізі господарської
ситуації, детальній оцінці наявних ресурсів і можливо�
стей, орієнтованих на реальні, досяжні цілі. Враховую�
чи важку економічну ситуацію в Україні взагалі та в на�
уково�виробничому секторі зокрема та відсутність
об'єктивних умов для розвитку в регіонах інноваційних
процесів, при розробці регіональної інноваційної полі�
тики необхідно жорстко визначити першочергові цілі
регіону в інноваційній сфері, відповідні до наявних мож�
ливостей.

Необхідність вибору пріоритетів обумовлена обме�
женістю ресурсів, які держава може направити на
підтримку інноваційної діяльності та самого інновацій�
ного потенціалу, необхідністю узгодження напрямів і
рівня інноваційної активності із завданнями соціально�
економічного розвитку і вимогою забезпечення конку�
рентних переваг в економіці регіону на довгострокову
перспективу.

У зв'язку з цим регіональна інноваційна політика
повинна мати селективний, строго виборчий характер,
не прагнучи охопити всі напрями науково�технічного
розвитку, а, вибравши вузькі поля стратегічного про�
риву, завдяки яким можливе досягнення або перевищен�
ня світового технологічного рівня, сконцентрувати на
цих полях основну частину обмежених централізованих
і регіональних ресурсів.

В умовах кризи єдиним реальним ру�
хом в регіональній інноваційній сфері
можуть бути лише локальні кроки,
здійснювані в межах наявних можливос�
тей окремими суб'єктами інноваційного
підприємництва. З цієї точки зору, безу�
мовно, корисною могла б бути ініціація в
регіонах аналітичної і проектної роботи,
направленої на обстеження реального
інноваційного потенціалу територіаль�
них комплексів, виявлення і залучення
активних суб'єктів інноваційного підпри�
ємництва, визначення дійсних проблем в
нормативному, організаційному, ресурс�
ному, кадровому його забезпеченні, роз�
робку механізмів і варіантів їх рішення.
Така діяльність, звичайно, ще не початок
регіонального інноваційного розвитку,
але одна з найважливіших умов його за�
безпечення в майбутньому.

Особливою умовою реалізації регіо�
нальної інноваційної політики є всебічна
підтримка зі сторони держави фундамен�
тальних досліджень у наукових організа�
ціях та місцевих університетах через зап�
ровадження нової політики у сфері відбо�
ру, підготовки та використання кадрів
для науки, формування і реалізації у

сфері інноваційної діяльності програми зміни держав�
ної статистики та організації регіональної автоматизо�
ваної системи науково�технічної інформації.

Формування системи управління інноваційними про�
цесами на регіональному рівні вимагає модельного пред�
ставлення ефективної організації цих процесів в кон�
тексті цілісної концепції розвитку інноваційного потен�
ціалу, як необхідної передумови формування регіональ�
ної інноваційної політики, яка визначає інноваційний
вектор соціально�економічного розвитку регіону на
довгострокову перспективу.

Перехід до інноваційного типу регіонального роз�
витку в сучасних умовах пов'язаний з потребою одно�
часно вирішувати комплексні завдання випереджаючо�
го розвитку.

Нові виклики в соціальному просторі регіону пов'я�
зані і з процесами глобальної конкуренції, і з новими
формами інтеграції і диференціації регіонів, в цих умо�
вах проектування соціально�економічного розвитку
неможливе без випереджаючого проривного вектору,
основою якого є застосування цілого комплексу інно�
ваційних соціальних управлінських технологій, що грун�
туються на органічному поєднанні наукових знань, на�
укової методології і методики.

У даному контексті особливу значущість отримують
питання, пов'язані із створенням комплексної моделі
управління інноваційними процесами в регіоні, що вклю�
чає систему обгрунтованих пріоритетів, систему оцін�
ки якості інноваційного управління та моніторингу до�
сягнутих результатів.

Управління інноваційними процесами на регіональ�
ному рівні нині не було в належній мірі забезпечено
концептуально, організаційно і методично. Відмова від
функцій, що раніше виконувалися, у рамках планової
економіки не супроводжувалася чітким визначенням
нових завдань, внаслідок чого не сформований
ціннісний консенсус відносно стратегічних пріоритетів
регіонального розвитку, а управлінські моделі, що
складаються, в цілому не відповідають новим принци�
пам і завданням вектору інноваційного розвитку на
регіональному рівні.

Система регіонального управління не лише не вико�
нує стимулюючу роль соціальних та економічних пе�
ретворень, але часто гальмує їх, залишаючись в цілому
консервативною, надмірно ієрархічною та закритою.
Процес інноваційного розвитку ускладнюється в силу
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Рис. 3. Учасники регіональних інноваційних відносин
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цілого ряду причин. По�перше, в силу нерозвиненості
інноваційної культури, відсутності чіткої послідовності
в реформах, що створює додаткові перешкоди для реа�
лізації поставлених цілей.

Принципи інноваційного соціально�економічного
розвитку на регіональному рівні носять переважно дек�
ларативний характер. Соціально�економічні процеси на
локальному рівні концентрують в собі усі складні соц�
іально�економічні і політичні проблеми, відбивають су�
перечність, незавершеність і невизначеність зовнішнь�
ого контексту інноваційної діяльності.

На стійкість регіонального розвитку здійснюють
безпосередній вплив глобальні процеси, трансформація
світової економіки, які впливають не лише на
стабільність державних національних систем, але і на
економіку окремих регіонів.

Процеси глобалізації, що зумовлюють посилення як
конкуренції країн, так і конкуренцію ринків капіталів і
технологій, товарів і послуг, трудових ресурсів, безу�
мовно, детермінують соціально�економічні процеси як
на рівні країни в цілому, так і конкретних регіонів. Гло�
балізація супроводжується серйозною структурною
перебудовою соціального та економічного просторів,
що характеризується зміною балансу інноваційного
впливу.

Поява нових передумов соціальної напруженості
змінює параметри структуризації соціально�економіч�
них відносин, формує нові чинники нерівності та соц�
іальної диференціації, нові форми мобільності та
міграційні установки. У зв'язку з цим, плануючи вектор
соціально�економічного розвитку, важливо враховува�
ти вплив середовища, яке пов'язане з трансформацією
соціально�економічного простору в цілому.

Україна опиняється під впливом інтеграційних світо�
вих процесів, світового розподілу праці. Тому від�
сутність чіткої спеціалізації посилює ризики і підвищує
ступінь уразливості регіону до зовнішніх коливань. В
умовах недостатнього рівня інновацій і несформова�
ності умов реалізації інноваційного потенціалу, з по�
рівняно високою мірою зносу основних фондів, з'яв�
ляється цілий ряд загроз стійкості соціально�економі�
чного розвитку.

Разом з глобалізаційними процесами на розвиток
механізмів реалізації регіональної інноваційної політи�
ки здійснюють вплив процеси регіоналізації, пов'язані
з розвитком нових регіональних центрів, які визнача�
ються спеціалізацією виробництва. Регіоналізація
сприяє активізації міжрегіональних обмінів, посиленню
міждержавних та міжрегіональних комунікацій.

У той же час необхідно відмітити, що тенденція ви�
переджаючого зростання торгових потоків між Євро�
пою і Азією створює потенційні можливості для
збільшення транзиту через територію України і тери�
торії суб'єктів, що займають ключові позиції на цих
транзитних потоках. У зв'язку з цим відкриваються до�
даткові можливості соціально�економічного розвитку.

Найважливішим "зовнішнім" викликом регіонально�
го розвитку є активний розвиток ринку інноваційних
технологій. Разом з інтеграцією інформаційних та ви�
робничих технологій (у сферах розвитку систем конт�
ролю якості, обслуговування з орієнтацією на вимоги
конкретного споживача, підтримку продукції впродовж
життєвого циклу), виникають якісно нові ефекти як в
традиційних сферах використання технологій (промис�
ловість, зв'язок, оборона), так і в абсолютно нових, по�
в'язаних з розвитком соціального сектора (наприклад,
у сфері охорони здоров'я та освіти).

Наявний в Україні науковий потенціал може висту�
пати основою для нового позиціонування, але за умови
переходу цього виду потенціалу в інноваційний потен�
ціал, чого нині не відбувається.

Стійкою тенденцією зміни зовнішнього контексту
розвитку регіональної інноваційної політики є зростан�
ня інноваційних наукомістких технологій у відповідність

з регіональною спеціалізацією. Розвиток нано� та біо�
технологій істотно змінює не тільки сам процес розроб�
ки наукомістких технологій, але чине дуже серйозний
вплив на трансформацію інноваційної структури регі�
онів, зміну інноваційної сфери.

Впровадження нових форм освіти, інноваційних ме�
тодів охорони здоров'я, способів профілактики та ліку�
вання захворювань дозволяє сформувати нові стандар�
ти навчання усіх рівнів, задовольняти потреби в кадрах
в різних сферах економіки України.

Ключовим чинником розвитку регіональної іннова�
ційної політики можна виділити зміну ролі трудового
капіталу в соціально�економічному розвитку регіону.
Процес інноваційного розвитку регіону головним чином
визначається якістю людського капіталу та необхідні�
стю загального підвищення якості життя за допомогою
модернізації соціальної сфери, що включає освіту, охо�
рону здоров'я, житловий сектор.

Серед ключових причин стримуючим розвиток тру�
дового капіталу в регіонах України можна назвати істот�
ну соціально�економічну диференціацію, порівняно не�
високий рівень доходів населення, що значною мірою
посилює міграційний потенціал, посилює імміграційні
настрої молоді, міграцію населення. В той же час,
міграційні процеси в Україні серйозно змінюють не лише
співвідношення попиту робочої сили і пропозиції на
регіональному ринку праці, але і, передусім, познача�
ються на якості робочої сили.

Приплив в регіон некваліфікованої робочої сили з
країн пострадянського простору створює додаткові
вогнища соціальної напруженості. На тлі різкої соціаль�
но�економічної диференціації населення, збільшення
числа соціальних груп, що опинилися у важкій життєвій
ситуації і за межею бідності, міжетнічна напруженість
за певних умов може призвести до посилення процесів
дестабілізацій в регіональному просторі.

Регіональний ринок праці не є збалансованим, в най�
ближчій перспективі стійке позиціонування не можли�
во тільки за рахунок дешевої робочої сили та економії
на розвитку освіти і охорони здоров'я. Промислова сфе�
ра України знаходиться в критичній ситуації, характер�
ними тенденціями якої є розукрупнення, перепрофілю�
вання, що не може не позначатися на соціальному фоні.

Визначальною в розвитку механізмів реалізації регі�
ональної інноваційної політики є тенденція, пов'язана зі
зміщенням акцентів регіонального розвитку у бік підви�
щення інноваційного потенціалу, стратегічних інвестицій,
що вимагає посиленого розвитку прозорих схем взає�
модії з інвесторами і створення сприятливого інвести�
ційного клімату, підвищення інвестиційної активності.

Розглядаючи підприємництво як певний вид реалі�
зації регіональної інноваційної політики, спрямованої
на створення і стабілізацію нових соціально�економіч�
них відносин, необхідно відмітити, що воно опосеред�
кує соціальну та економічну сфери суспільства, внося�
чи в економічну сферу елемент динаміки, економічного
зростання, а в соціальну сферу — інтенсифікацію про�
цесів диференціації та інтеграції, створення нових ефек�
тивних інноваційних структур.

Головною формою впливу на розвиток підприєм�
ницьких структур з боку державної влади і органів
місцевого самоврядування являється створення відпо�
відних умов і позитивного відношення населення до
підприємницької діяльності. Ці форми впливу включа�
ють реалізацію такої економічної політики, яка повин�
на сприяти виникненню нових, становленню і розвитку
існуючих господарюючих суб'єктів незалежно від відно�
шення цих суб'єктів до певної сфери діяльності, до тієї
або іншої галузевої приналежності, до організаційно�
правової форми.

Розвиток механізмів реалізації регіональної інно�
ваційної політики є результатом взаємодії як об'єктив�
них, так і суб'єктивних чинників. Об'єктивні та суб'єк�
тивні чинники тісно взаємопов'язані, вони зумовлюють
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в той або інший момент часу стан інноваційних процесів,
тенденцій їх зміни.

У зв'язку з цим принципово важливим є досліджен�
ня інноваційної оцінки соціально�економічної ситуації,
аналіз соціальних очікувань і настроїв відносно пріори�
тетів інноваційного розвитку регіону та оцінки ефектив�
ності інноваційної політики суб'єктами інноваційної
діяльності в контексті модернізації, що проводиться.

Можливість інноваційного прориву України безпо�
середньо залежить від того, наскільки забезпечений
стійкий розвиток усіх її регіонів, ефективності реалі�
зації активної інноваційної політики, рівня ефектив�
ності використання інноваційного потенціалу та транс�
формації його у високу якість життя.

Модель інноваційного розвитку на регіональному
рівні передбачає активні інституціональні та структурні
зрушення, обумовлені комплексними інвестиціями в
національну економіку, базується на якісному синтезі
науки та промисловості на основі впровадження висо�
ких технологій в середньостроковій і довгостроковій
перспективі, де стійкий розвиток пов'язаний з вектором
"економіки знань".

Перехід до інноваційного розвитку вимагає не
стільки оптимізації ресурсів, скільки системної транс�
формації, зміни соціокультурних моделей економічної
поведінки. Існуюча система управління інноваційними
процесами грунтується виключно на статистичному
аналізі і знижує можливості для ухвалення ефективних
управлінських рішень, необхідним видається розробка
регіональної стратегії соціально�економічного розвит�
ку на основі комплексної оцінки інноваційного потенц�
іалу регіонів.

Параметри оцінки потенціалу мають бути доповнені
оцінкою готовності регіону до соціально�економічних
інновацій (рівень інноваційної активності, рівень повно�
ти правової та нормативної бази, рівень інфраструкту�
ри, необхідної для здійснення тих або інших перетво�
рень в різних сферах життєдіяльності, рівень науково�
методичної забезпеченості для впровадження інно�
вацій).

Для ефективного управління інноваційними проце�
сами на регіональному рівні необхідно виявити основні
елементи структури, що дозволяють визначити концеп�
туальні межі та індикатори виміру, домінанти інновац�
ійного прориву. У зв'язку з цим актуалізуються пробле�
ми підвищення інноваційної активності.

Через відсутність прийнятої стратегії інноваційно�
го розвитку на регіональному рівні та необхідних інсти�
туціональних умов в регіоні спостерігається низька інно�
ваційна активність, серйозні бар'єри для розвитку інно�
вацій. Крім того, залишаються недозволеними протирі�
ччя між існуючою практикою управління інноваційним
розвитком і рівнем інвестиційної привабливості та кон�
курентоспроможності регіонів України, формуванням
інституціональних умов інноваційної діяльності.

Динамічне і невизначене інноваційне середовище, що
характеризується швидкою якісною зміною, ставить
нові завдання управління інноваційними процесами, ви�
рішення яких неможливе у межах традиційних управл�
інських моделей. Нині перехід регіонів України до інно�
ваційного розвитку вимагає не стільки оптимізації ре�
сурсів на основі мобілізації інноваційного потенціалу,
скільки системно�структурної трансформації, що грун�
тується на зміні моделей інноваційної діяльності.

ВИСНОВКИ
В управлінні інноваційними процесами на регіональ�

ному рівні пріоритетну підтримку повинні отримувати
ті підприємства галузей регіону, що мають власну базу
для проведення дослідно�експериментальних та науко�
во�технічних досліджень. Важливим напрямом розбу�
дови інноваційного комплексу регіону при цьому повин�
на стати переорієнтація промисловості на виробництво
наукомісткої високотехнологічної продукції.

Регіональна інноваційна політика припускає ство�
рення сприятливого інноваційного середовища, що за�
безпечує перетворення наукових ідей і розробок на рин�
кові продукти і впровадження їх в найважливіші галузі
економіки і соціальну сферу. До умов створення інно�
ваційного середовища відносяться систематизація і
ефективне використання інформаційних ресурсів, їх
інтеграція в світовий інформаційний простір і вихід на
ринок інформаційних послуг, що грунтуються на роз�
робці та впровадженні технологій високопродуктивної
обробки, зберіганні й передачі даних по телекомуніка�
ційних мережах, а також створення баз даних і банків
знань.

Тому формування механізмів реалізації регіональ�
ної інноваційної політики дозволить у найкоротші тер�
міни та з високою ефективністю використовувати інно�
ваційний та науково�технічний потенціал регіону, як
основних чинників досягнення поточних та перспектив�
них цілей розвитку регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Більшість проблем, що впливають на ефективність фун�

кціонування та розвитку галузі фізичної культури і спорту,
грунтуються не лише на спільних негараздах, пов'язаних із
соціально�економічною кризою в державі, політичній неста�
більності, негативними впливами ринкових перетворень,
повільним усвідомленням власної відповідальності за ре�
зультати діяльності в галузі її суб'єктами тощо, а й пов'я�
зані з роллю та місцем у цих процесах головного управляю�
чого механізму сферою фізичної культури і спорту — галу�
зевих органів державної виконавчої влади. Адже від їх
організаційної впорядкованості, структурної досконалості,
функціональної відповідності, професійної компетентності,
взаємодії між окремими управляючими ланками системи
державного управління залежить успішність розвитку та
функціонування галузі загалом. Досвід провідних країн
світу свідчить, що пріоритетною залишається роль держа�
ви в урегулюванні суспільних відносин у галузі фізичної
культури і спорту, векторизації державної політики та її
реалізації на основі глибокого вивчення запитів суспільства
та із широким залученням громадських органів управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз у попередніх роботах [1],
усі прийняті за роки незалежності Української держави
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програми розвитку фізичної культури і спорту не були ви�
конані та реалізовані в повній мірі, кризові явища в галузі
прогресували, заходи щодо удосконалення системи держав�
ного управління сферою фізичної культури та спорту не
приносили бажаних результатів. Взятий курс на децентра�
лізацію та впроваджена практика делегування частини влад�
них повноважень з розвитку фізичної культури і спорту
громадським органам управління не тільки не виправила
ситуації, а й певною мірою породила низку нових проблем,
які полягали в боротьбі між відповідним суб'єктами за от�
римання фінансових ресурсів з державного бюджету, ко�
рупції, фальсифікації результатів власної діяльності. Відо�
мо, що провідними функціями органів державного управлі�
ння в галузі фізичної культури і спорту за будь�якої соц�
іально�економічної системи залишаються: визначення пріо�
ритетів розвитку галузі, стратегічне планування та прогно�
зування, формування політики ресурсного, кадрового,
інформаційного, медичного забезпечення діяльності галузі,
створення сприятливих передумов для ведення господарсь�
кої діяльності в галузі, організації фундаментальних і при�
кладних наукових досліджень і науково�методичного забез�
печення фізкультурно�спортивної діяльності, формування
необхідної законодавчої бази, і з іншого боку, якщо суб'єкт
управління не здатний активно впливати на рух об'єкта уп�
равління, здійснювати перманентний контроль за реаліза�
цією намічених заходів, акумулювати необхідні ресурси, не�
сти повну відповідальність за наслідки своєї управлінської
діяльності перед суспільством, то, як ми бачимо, більшість
задекларованих програм і заходів із розвитку фізичної куль�
тури і спорту так і залишаться лише виписаними на папері.
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Іншою назрілою проблемою залишається розбалансованість
у структурі вертикалі влади в галузі фізичної культури і
спорту, коли створено юридично відособлені державні
структури ("Спорт для всіх", центр "Інваспорт", Комітет
фізичного виховання учнівської та студентської молоді), що
здійснюють роботу в певних підсистемах галузі, в той же
час діяльність яких не підкріплена належними владними
повноваженням та ресурсними можливостями, функції пе�
реплітаються, власне такі державні структури не мають ре�
ального впливу на діяльність операційного ядра, з одного
боку, а з іншого, ніякою мірою не спроможні здійснювати
регуляторну функцію. Також актуальною в цьому контексті
є проблема виконання відповідних функцій із розвитку
фізичної культури і спорту, забезпеченні належного рівня
ефективності її функціонування центральним органом дер�
жавної виконавчої влади, який здійснює багатовекторну
діяльність із управління різними за своєю функціональною
природою соціально�економічними сферами. Усе вище заз�
начене негативно впливає на якість та ефективність систе�
ми державного управління розвитком галузі і вимагає
здійснення відповідних заходів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Визначити перспективні шляхи удосконалення системи

державного управління фізичною культурою і спортом та
обгрунтувати зміст змін до правових норм діючої редакції
Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших
пов'язаних нормативно�правових актів, спрямованих на
підвищення ефективності функціонування системи держав�
ного управління фізичною культурою і спортом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На нашу думку, провідним в цьому контексті є виокрем�

лення самостійної системи державного управління в сфері
фізичної культури та спорту на чолі з центральним вико�
навчим органом державної влади, який за своєю функціо�
нальною природою має здійснювати діяльність в таких трьох
напрямах: "Фізичне виховання в освітній сфері", "Спорт для
всіх та фізкультурно�оздоровча робота серед інвалідів",
"Спорт вищих досягнень, олімпійський, паралімпійський та
дефлімпійський спорт" [4; 9]. Відповідно, така система пе�
редбачає більш глибоку централізацію державної влади,
оптимізацію управлінських взаємозв'язків між структурно�
функціональними підрозділами, чітку ієрархічність за тери�
торіальним та функціональним принципами, більш чітке
визначення об'єкту управління, на який спрямовуються уп�
равлінські впливи, визначення та впорядкування горизон�
тальної сукупності взаємозв'язків з органами місцевого са�
моврядування (районними, обласними радами тощо), інши�
ми органами державної виконавчої влади, які тією чи іншою
мірою причетні до діяльності в галузі фізичної культури та
спорту, більш чітке визначення ролі та місця громадських
органів управління фізичної культури і спорту в загальній
системі управління, створення відповідної системи взаємо�
відносин, оптимізацію кількості управлінських елементів у
загальній системі управління, усунення дублювання, більш
чітке розмежування владних повноважень та сфер управл�
інського впливу, поглиблення функціональної централізації
шляхом передбачення прямих зв'язків між елементами уп�
равління різних рівнів, діяльність яких спрямована на уп�
равління одними й тими самими елементами операційного
ядра. Посилення централізації управління галуззю дозво�
лить оптимізувати та підвищити рівень ефективності систе�
ми державного управління, насамперед за рахунок віднов�
лення горизонтальних управлінських взаємозв'язків між
окремими управлінськими ланками окремих підсистем га�
лузі, координації роботи на рівні операційного ядра: загаль�
ноосвітні навчальні заклади — позашкільні спортивні на�
вчальні заклади — фізичне виховання в спортивних клубах
за місцем проживання — фізкультурно�оздоровча робота з
інвалідами, широкими верствами населення в спортивних
клубах за місцем проживання тощо. Важливим в даному
контексті є забезпечення наступності та єдності управлінсь�
ких впливів на операційне ядро, а можливість посилення та
здійснення перманентного контролю дозволить підвищити
рівень відповідальності за результати управлінської діяль�
ності.

Другим перспективним напрямом удосконалення сис�
теми державного управління фізичної культури і спорту є
удосконалення процесу стратегічного планування, яке пе�

редбачає концептуальну розробку цілей та завдань розвит�
ку фізичної культури та спорту на основі глибокого вив�
чення стану справ та пропозицій операційного ядра. Прин�
ципова відмінність від чинних схем запропонованого алго�
ритму полягає в поетапній обробці та узагальнені даних за
висхідною векторизацією, тобто від нижчих ланок управлі�
ння до найвищих, з виокремленням найбільш важливих про�
блем, які є типовими для усіх первинних територіально�ад�
міністративних одиниць, і розробці відповідних за рівнем
охоплення та узагальнення програм розвитку галузі. Така
побудова процесу надає можливість здійснювати більш чітке
планування, програмування і алгоритмізацію, проектуван�
ня перспективних шляхів розвитку окремих підсистем
фізичної культури та спорту і галузі загалом з врахуванням
запитів відповідної адміністративно�територіальної грома�
ди, спрямовувати адміністративні, матеріальні, фінансові
ресурси на задоволення запитів і потреб у галузі фізичної
культури і спорту відповідної громади, окремих членів сус�
пільства.

Третім перспективним напрямом є впровадження в
практику діяльності органів державної виконавчої влади
в сфері фізичної культури і спорту системи перманентно�
го моніторингу за якістю функціонування та розвитку га�
лузі [2]. Система моніторингу якості в сфері фізичної куль�
тури і спорту передбачає кількісний вимір якості фізкуль�
турно�спортивних послуг на основі порівняльного аналі�
зу технічних вимог з їх еталонними стандартами, комплекс
заходів щодо визначення точності, об'єктивності, реаль�
ності прогнозування за модельними показниками розвит�
ку галузі фізичної культури і спорту в коротко� та довгос�
троковій перспективах, шляхом співставлення запрогра�
мованих та реально отриманих результатів. Також така
системна діяльність дозволить визначити рівень ефектив�
ності менеджменту і організаційної культури діяльності
спортивних споруд, використання обладнання та трена�
жерів, їх відповідності технічним вимогам та стандартам
експлуатації, вимогам безпеки, гігієнічним та дизайнерсь�
ким стандартам. У цьому контексті важливою є процедура
ліцензування діяльності в галузі та здійснення контролю
за дотриманням суб'єктами господарювання фізичної
культури та спорту ліцензійних умов, адже їх виконання
забезпечує мінімально необхідний рівень якості послуг
фізкультурно�оздоровчого та спортивного характеру. Сьо�
годні процедура ліцензування є значно ускладненою, адже
єдиним ліцензіатом є центральний державний орган вико�
навчої влади в сфері фізичної культури і спорту, що, на
нашу думку, ускладнює не тільки процедуру видачі ліцензії,
а й здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов.
Для виправлення ситуації, що склалась, необхідно делегу�
вати повноваження з видачі ліцензій на провадження
фізкультурно�оздоровчої і спортивної діяльності відпов�
ідним обласним та міським у мм. Києві та Севастополі орга�
нам державної виконавчої влади в сфері фізичної культу�
ри і спорту. Реалізація запропонованих змін також перед�
бачає створення інформаційної мережі та відповідного
банку даних, які мають забезпечити рух інформаційних
потоків відносно суб'єктів господарювання, які мають
намір або отримали відповідні ліценції на здійснення діяль�
ності в галузі, результатів проведених перевірок за дотри�
манням ліцензійних умов, обліку виявлених порушень
тощо. Слід відзначити, що необхідною вбачається органі�
зація роботи з підвищення рівня кваліфікації групи відпо�
відальних працівників відділів ліцензування та контролю
за дотриманням суб'єктами господарювання в галузі ліцен�
зійних умов.

Четвертим перспективним напрямом удосконалення
діяльності системи державного управління розвитком га�
лузі є використання програмно�цільового підходу з жор�
стким дотриманням визначених нами науково�методоло�
гічних принципів [5; 6]: системності, який передбачає гли�
боке та детальне вивчення кількісно�якісних законо�
мірностей між підсистемами галузі, сфери фізичної куль�
тури та спорту з іншими соціально�економічними систе�
мами, розробку показників�індикаторів, методів, засобів,
моделей, які повною мірою відображали б динаміку роз�
витку галузі та її окремих підсистем, а також хід реалі�
зації програмних заходів; пріоритетності та цілеспрямо�
ваності, який передбачає використання програмно�
цільового підходу для досягнення чітко формалізованих,
адекватних цілей, які мають бути визначеними на основі
загальнодержавних пріоритетів розвитку галузі, з одно�
го боку, а з іншого, використання програмно�цільового
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підходу на основі врахування особливостей розвитку та
потреб відповідної територіально�адміністративної оди�
ниці; комплексності, визначає використання програмно�
цільового підходу на основі врахування взаємозв'язків та
кореспондуючих залежностей, зворотних низхідних тен�
денцій між процесами та результатами реалізації про�
грамних заходів; оптимальності, визначає застосування
програмно�цільового підходу за певних умов, у яких він
є найкращим механізмом розв'язання назрілих проблем,
забезпечує саме той варіант та шлях розвитку галузі, який
в перспективі призведе до максимального задоволення
потреб держави, населення в сфері фізичної культури та
спорту; збалансованості та пропорційності, передбачає
застосування програмно�цільового підходу на основі ба�
лансової узгодженості показників�індикаторів, дотри�
мання пропорційності та домірності розвитку окремих
підсистем галузі.

П'ятим напрямом удосконалення системи державного
управління розвитком галузі фізичної культури і спорту є
впровадження системи прогнозування розвитку галузі за
окремими напрямами роботи, підсистемами, розвитку ок�
ремих видів спорту, спортивно�масової роботи за відповід�
ними рівнями територіально�адміністративного охоплення
та конкретизації. Прогнозування розвитку галузі має забез�
печити належну ефективність процесу створення загально�
державних, регіональних, місцевих програм розвитку фізич�
ної культури і спорту. Застосування механізму прогнозу�
вання дозволить підвищити рівень наукового обгрунтуван�
ня напрямів та тенденції розвитку галузі, окремих її підси�
стем, дозволить більш чітко визначати пріоритети та кінце�
ву мету управлінських впливів, уточнювати завдання та
функції органів виконавчої влади в сфері фізичної культу�
ри і спорту, формувати та прогнозувати обсяги необхідних
матеріально�технічних, фінансових та кадрових ресурсів для
досягнення мети програмних заходів.

Шостим напрямом удосконалення системи державно�
го управління розвитком галузі є впровадження методик
оцінки ефективності державного управління розвитком
фізичної культури та спорту [3]. Методики мають забез�
печити здійснення за частковими відносними індексами
аналіз та визначати тенденції розвитку окремих показників
роботи певних підсистем галузі за організаційною, еконо�
мічною, функціональною та соціальною ефективністю,
проводити комплексну оцінку діяльності органів управлі�
ння за окремими видами ефективності, проводити оціноч�
ний моніторинг реалізації певних програмно�цільових за�
ходів. Здійснення комплексної оцінки діяльності органів
державного управління фізичної культури та спорту за
усіма видами ефективності розвитку галузі загалом забез�
печить необхідні передумови підвищення ефективності та
якості управління. Оцінка ефективності за показниками
"статики" та "динаміки" розвитку галузі в цілому та окре�
мих її підсистем дозволить визначати тенденції та векто�
ри подальшого розвитку фізичної культури та спорту, виз�
начати проблемні ділянки роботи, здійснювати поглибле�
ний аналіз кризових явищ і, відповідно формувати комп�
лекс своєчасних превентивних заходів управлінського ре�
агування, розробляти довго� та середньострокові цільові
програми розвитку окремих підсистем галузі загалом або
окремих їх напрямів.

Сьомим перспективним напрямом удосконалення дер�
жавного управління розвитком галузі є підвищення ефек�
тивності діяльності державної служби в галузі шляхом роз�
робки та впровадження відповідних професійних моделей
державного службовця [7]. Наразі є нагальним здійснення
підготовки магістрів зі спеціальності "Державне управлін�
ня в сфері фізичної культури і спорту", яка має забезпечи�
ти якісну підготовку висококваліфікованих управлінців,
керівників в галузі фізичної культури і спорту, що дасть та�
кож змогу вирішити на державному та регіональному рівнях
проблему навчання державних службовців галузі, які обій�
мають відповідні посади у Міністерстві освіти і науки, мо�
лоді та спорту, державній службі молоді та спорту, облас�
них управліннях, відповідних відділах органів місцевого
самоврядування, центрах "Спорт для всіх", "Інваспорт", гро�
мадських органах управління фізичною культурою і
спортом: Національному олімпійському комітеті України,
Національному комітеті спорту інвалідів України, Націо�
нальному спортивному комітеті України; є керівниками та
посадовими особами центрів олімпійської підготовки, спец�
іалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл
вищої спортивної майстерності тощо.

Також необхідним вбачається упровадження програм
підвищення кваліфікації державних службовців у сфері
фізичної культури та спорту, які мають бути спрямовані
на підвищення якості функціонування системи підвищен�
ня кваліфікації державних службовців у галузі. Розроблені
нами функціональна складова (варіативна частина, модулі
за напрямами діяльності з урахуванням специфіки роботи
в певних підсистемах галузі) та галузева складова ("Фізич�
на культура і спорт") базової професійної програми підви�
щення кваліфікації державних службовців V—VII кате�
горій посад розкривають специфіку державного управлі�
ння за окремими напрямами роботи галузі: "Державне уп�
равління фізичною культурою і спортом в системі освіти",
"Спорт для всіх": механізми державного регулювання",
"Механізми державного регулювання фізичної культури і
спорту органами місцевого самоврядування", "Олімпійсь�
кий та професійний спорт, спорт вищих досягнень — дер�
жавне регулювання, організація та менеджмент", "Держав�
не регулювання фізичної культури і спорту серед
інвалідів". Основною метою кожного з навчальних модулів
є ознайомлення слухачів з державною політикою розвит�
ку фізичної культури і спорту в окремих підсистемах га�
лузі, формування системного бачення комплексу завдань
та шляхів, методів їх реалізації з урахуванням специфіки
діяльності кожної з підсистем сфери фізичної культури і
спорту, оволодіння практичними уміннями та навичками
здійснювати прогнозування, комплексний контроль, оці�
нку стану розвитку фізичної культури і спорту відповідно
до специфіки сфери професійної діяльності на відповід�
них системних рівнях. Упровадження програми дозволить
сформувати в слухачів систему знань та сформувати прак�
тичні уміння та навички, зміст яких полягає у такому: во�
лодіти змістом державної політки розвитку галузі фізич�
ної культури і спорту в Україні, механізмів її здійснення,
грунтовне знання основних нормативно�правових актів, що
регулюють діяльність фізичної культури і спорту в Україні;
знати основні проблемні питання правового забезпечення
діяльності галузі фізичної культури і спорту та перспек�
тивні шляхи їх розв'язання, зміст механізмів правового
регулювання соціальних та трудових відносин у сфері
фізичної культури і спорту, зміст правових основ ресурс�
ного забезпечення та фінансування галузі фізичної куль�
тури та спорту; знати і вміти реалізовувати механізми пра�
вового протистояння застосування допінгу, боротьби з
травматизмом, врегулювання спорів, основні причини та
тенденції розвитку криміногенних явищ у сфері фізичної
культури і спорту; володіти змістом основних норматив�
но�правових актів, що регулюють господарську діяльність
в галузі фізичної культури і спорту в Україні, володіти ос�
новами методики проведення фінансового аналізу діяль�
ності підприємств та організації фізкультурно�спортивно�
го спрямування, методологією державного управління як�
істю послуг, що надаються державними органами влади в
сфері фізичної культури і спорту, вміти застосовувати
відповідні критерії з метою визначення рівня ефективності
та оптимальності діяльності органів державного управлі�
ння в сфері фізичної культури і спорту.

Восьмим перспективним напрямом удосконалення си�
стеми державного управління розвитком фізичної куль�
тури і спорту є нормативно�правова конкретизація та рег�
ламентація основних функцій та завдань діяльності цен�
трального органу виконавчої влади в сфері фізичної куль�
тури та спорту. На нашу думку, частину першу статті 6
Закону України "Про фізичну культуру і спорт" допов�
нити пп. 22—29: "Центральний орган виконавчої влади з
фізичної культури і спорту: здійснює розробку мінімаль�
них соціальних стандартів в галузі фізичної культури і
спорту, які переглядаються та затверджуються один раз
на п'ять років; розробляє та затверджує положення про
визначення рейтингів спорту вищих досягнень, олімпійсь�
ких, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, які
переглядаються та затверджуються один раз на п'ять
років; розробляє та затверджує положення про визначен�
ня рейтингів про кращу організацію спортивно�масової
роботи з населенням за місцем проживання та місцях
масового відпочинку громадян, які переглядаються та
затверджуються один раз на п'ять років; розробляє та
затверджує положення про визначення рейтингів про
кращу організацію фізкультурно�оздоровчої роботи з
інвалідами; розробляє та впроваджує систему підвищен�
ня якості та ефективності функціонування системи дер�
жавного управління фізичною культурою та спортом;
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організовує та здійснює моніторинг за станом фізичного
розвитку, здоров'я, виконання нормативів фізичної підго�
товленості учнівської та студентської молоді, широких
верств населення; розробляє та впроваджує програми
превентивної корекції девіантної поведінки молоді, проф�
ілактики наркотизації, криміналізації підростаючого по�
коління, визначає та оприлюднює результати здійснених
програмних заходів".

Також, на нашу думку, слід розширити повноваження
обласних, Київської та Севастопольської міських держав�
них адміністрацій у сфері фізичної культури і спорту в ча�
стині проведення процедури ліцензування, видачі ліцензій
та здійснення контролю за додержанням суб'єктами гос�
подарювання в галузі ліцензійних умов. Для цього необхі�
дно ст. 6 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
доповнити нормою такого змісту: "Обласні державні адм�
іністрації, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації в особі органів державної виконавчої влади
в сфері фізичної культури та спорту здійснюють видачу
ліцензій суб'єктам господарювання щодо права надання
ними фізкультурно�оздоровчих та спортивних послуг на�
селенню, забезпечують організацію та проведення конт�
ролю за дотриманням ліцензійних умов такими суб'єкта�
ми господарювання".

Дев'ятим напрямом удосконалення системи державно�
го управління розвитком фізичної культури і спорту є за�
безпечення належного рівня фінансування діяльності га�
лузі, яке можливе за рахунок удосконалення механізмів
фінансування та використання наявної ресурсної бази, а
саме: реалізація інвестиційних проектів під гарантії дер�
жави; ефективне використання наявної матеріально�тех�
нічної бази, відмова від передачі спортивної інфраструк�
тури до приватного сектора, продажу об'єктів стратегіч�
ного значення для галузі фізичної культури і спорту, адже
внаслідок таких дій, надалі виникає потреба в експлуатації
цих споруд з метою підготовки збірних команд до участі в
змаганнях за рахунок державних коштів, які спрямовують�
ся на оплату оренди відчужених спортивних об'єктів;
здійснення прибуткової діяльності в галузі фізичної куль�
тури і спорту спеціально створеними державними комер�
ційними підприємствами, адже отриманий прибуток від
такої діяльності зараховується до бюджету і може бути за
цільовим призначенням спрямований на потреби фізичної
культури і спорту; встановлення оподаткування виграшів
з лотерей з цільовим спрямуванням коштів на потреби
фізичної культури і спорту; спрямування частки коштів,
що утримуються у вигляді акцизного збору з групи товарів,
вживання яких негативно впливає на здоров'я особистості,
а саме: тютюнових та горілчаних виробів; здійснення по�
етапного збільшення обсягу фінансування галузі з держав�
ного бюджетну, який має становити не менше одного
відсотка видаткової частини бюджету. Для реалізації усіх
вище наведених заходів необхідно внести відповідні зміни
до функції органів державної виконавчої влади в сфері
фізичної культури та спорту, а саме частину другу статті
47 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" допов�
нити пунктом 7 у такій редакції: "Центральний та місцеві
органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту
здійснюють підготовку та реалізацію нормативно�право�
вих актів щодо удосконалення механізмів фінансування
діяльності галузі, створюють державні підприємства, при�
буток від діяльності яких спрямовується до відповідного
бюджету та використовується на потреби розвитку фізич�
ної культури і спорту".

Десятим перспективним напрямом удосконалення сис�
теми державного управління розвитком галузі є впорядку�
вання діяльності операційного ядра шляхом проведення
реорганізації існуючих фізкультурно�спортивних това�
риств, які переважно утримуються за кошти відповідних
бюджетів, а за результати власної діяльності відповідаль�
ності в повному обсязі не несуть. З метою централізації вла�
ди, покращення координації та посилення контролю за
діяльністю таких суб'єктів галузі, на нашу думку, необхідно
провести реструктуризацію фізкультурно�спортивних то�
вариств, а наявну матеріально�технічну базу, школи пере�
підпорядкувати до сфери органів державного управління в
галузі. Згодом на їх базі можливе проведення системної
діяльності для створення мережі фізкультурно�спортивних
клубів профільного або комплексного спрямування. Також
у цьому контексті вбачається необхідною розробка нової
політики взаємовідносин з Національним олімпійським ко�
мітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів

України, Національним спортивним комітетом України,
кодифікації нормативно�правових актів в галузі фізичної
культури і спорту.

Підвищення рівня престижності праці в галузі фізичної
культури та спорту, стимулювання припливу талановитої
молоді до її кадрового корпусу є одинадцятим перспектив�
ним напрямом удосконалення системи державного управл�
іння розвитком галузі. Для реалізації цього напряму необх�
ідно центральному виконавчому органу державної влади в
сфері фізичної культури і спорту переглянути існуючі роз�
міри оплати праці кадрового корпусу галузі в сторону її
збільшення та привести розміри заробітної плати у
відповідність до реальних соціально�економічних умов, що
склались в державі; удосконалити умови оплати праці в ча�
стині встановлення додаткових надбавок та пільг за високі
спортивні досягнення вихованців, категорію дитячо�юнаць�
кої школи.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослід�

ження, необхідно зазначити, що для досягнення стійкого
позитивного ефекту в короткостроковій перспективі в
справі удосконалення системи державного управління роз�
витком галузі слід здійснювати реалізацію заходів за вище�
зазначеними напрямами комплексно та системно з дотри�
манням наріжних принципів оптимізації системи держав�
ного управління розвитком галузі [8]. Забезпечення комп�
лексності та системності можливе також тільки за умови
розробки відповідної програми заходів удосконалення
організаційної структури державного управління розвит�
ком галузі, впровадження запропонованих нами інновацій�
них механізмів та технологій державного управління, вдос�
коналення нормативно�правової бази фізичної культури та
спорту.

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на
дослідження механізмів державного управління розвитком
галузі "Фізична культура і спорт".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна служба в Україні є одним із ключових стра�

тегічних інструментів формування та реалізації державної
політики у різних сферах національної безпеки країни, що
спрямована на розвиток і удосконалення інститутів держав�
ності та громадянського суспільства.

Закон України "Про державну службу" визначає, що:
"…державна служба — публічно�правовий інститут, основ�
ними функціями якого є підготовка пропозицій щодо фор�
мування державної політики, забезпечення її реалізації,
надання адміністративних послуг фізичним та юридичним
особам, а також відповідна професійна діяльність держав�
них службовців" [1].

Зазначимо, державна служба передбачає наявність про�
фесійно підготовлених, досвідчених та компетентних кадрів,
що працюють в органах державної влади та місцевого са�
моврядування з метою виконання державних функцій та
завдань та отримують заробітну плату за рахунок держав�
них коштів. Водночас, нагальною потребою сьогодення є
розрив між існуючим станом розвитку людського капіталу
в країні та нагальними потребами розвитку демократичної
правової держави та ринкової економіки в Україні.

На сьогоднішній день в Україні бракує досвідчених, добре
підготовлених та професійних кадрів, що здатні на високому
рівні забезпечити реалізацію складних та відповідальних зав�
дань на сучасному етапі державності. Відтак, актуальним нау�
ковим завданням є дослідження методологічних основ сучас�
ної державної кадрової політики з метою її розвитку та мо�
дернізації з урахуванням кращих світових практик.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
аналіз державної кадрової політики є предметом дос�
ліджень багатьох вітчизняних вчених

Дослідники консолідовані у тому, що на сьогодні в Ук�
раїні невідкладним завданням державної ваги є розробка
теоретичних та практичних основ національної державної
кадрової політики, що має на меті створення та впровад�
ження загальнонаціональної системи управління персона�
лом та моніторингу людського розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розглянути методологічні основи сучас�

ної державної кадрової політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із ключових пріоритетів розвитку та модернізації

України є проведення системних реформ у різних сферах
суспільного життя.
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На сьогодні нагальною потребою є кадрове забезпечен�
ня реформ з метою оптимального використання людського
потенціалу України для реалізації національних інтересів у
різних сферах національної безпеки держави. Відтак, пи�
тання щодо формування ефективної державної кадрової
політики в Україні, а також чітке визначення її принципів,
методів та пріоритетів є важливим державним завданням.

Діючою нормативно�правовою базою державна кадро�
ва політика визначається як стратегія держави, що спрямо�
вана на формування та раціональне використання кадрово�
го потенціалу українського суспільства.

Так, Указом Президента України від 01.02.2012 року
№45/2012 р "Про Стратегію державної кадрової політики
на 2012—2020 роки" визначено, що "головна мета держав�
ної кадрової політики — це сприяння оптимальному вико�
ристанню трудових ресурсів країни для реалізації націо�
нальних інтересів із врахуванням наявних потреб економі�
ки, розвитку регіонів та світових тенденцій для забезпечен�
ня конкурентоспроможності держави на міжнародній арені;
створення умов для забезпечення реалізації права грома�
дян на працю, відпочинок та соціальний захист, закріплені
Конституцією України" [2].

Зазначимо, що сучасна державна кадрова політика в
Україні характеризується рядом проблем, що потребують
невідкладного вирішення, зокрема:

1) наявна у державі система кадрового менеджменту не
відповідає вимогам сьогодення. Внаслідок цього кадровий
потенціал державних службовців центральних органів ви�
конавчої влади та органів місцевого самоврядування не за�
безпечує ефективного проведення системних реформ в ук�
раїнському суспільстві;

2) характерною ознакою сучасного українського сусп�
ільства є негативні соціальні процеси, що пов'язані зі старі�
нням населення, незадовільними умовами праці та застарі�
лими технологіями виробництва, відсутність прозорих про�
цедур до професійного кар'єрного зростання, низька заро�
бітна плата та незадовільні соціальні гарантії, що у комп�
лексі призводить до зростання безробіття та міграції
найбільш підготовлених та досвідчених фахівців з України
за її межи;

3)  недосконалістю чинної національної нормативно�
правової бази, що регламентує державну кадрову політи�
ку, що породжує численні зловживання та тенізацію на су�
часному ринку праці в Україні;

4)  відсутність загальнодержавної системи професійно�
го навчання, підготовки та підвищення кваліфікації держа�
них службовців, а також надання права молоді на обійман�
ня посади за принципом "першого робочого місця";

5)  низька підготовка кадрових служб та недосконалість
кадрового менеджменту в центральних органах державної
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влади та органах місцевого самоврядування. Відтак, на сьо�
годні в державі не створено загальнодержавну систему уп�
равління людським капіталом.

Зазначені проблеми у комплексі представляють серй�
озну загрозу національній безпеці України, суттєво пере�
шкоджають реформування органів державної влади та
місцевого самоврядування та не дозволяють ефективно про�
водить зовнішню та внутрішню політику України, а також
запроваджувати ефективні механізми захисту національних
інтересів та національної безпеки у цілому. Недосконалість
державної кадрової політики, значні недоліки в її реалізації,
на думку багатьох експертів, перешкоджають реалізації
стратегічного державного курсу на європейську інтеграцію.

Аналіз вищеназваних проблемних питань державної
кадрової політики обумовлюють нагальну потребу у прове�
денні подальших грунтовних теоретичних та прикладних
наукових досліджень методологічних основ державної кад�
рової політики України, що є на сучасному етапі розвитку
державності актуальним науковим завданням.

На нашу думку, аналіз сучасної державної кадрової
політики необхідно розпочати із визначення методів її реа�
лізації. Сьогодні у сучасній науці під методом розуміють
особливий прийом або систему прийомів, що застосовують�
ся в будь�якій науково�практичній діяльності. Жоден
прийом не є повноцінним і завжди реалізується в сукупності
дій, але саме за особливостями окремого прийому відрізня�
ють та систематизують методи [3].

Так, проведений аналіз дав змогу встановити, що при
дослідженні процесів реалізації державної кадрової політи�
ки доцільно використовувати такі методи:

— діалектичний метод, за допомогою якого необхідно
вивчити вплив суспільно�політичних процесів в Україні у
процесі реалізації пріоритетних напрямів державної кадро�
вої політики;

— метод системного аналізу, за допомогою якого пе�
редбачається здійснити дослідження процесів, явищ та тен�
денції у сучасній державній кадровій політиці;

— функціональний метод, що передбачає вивчення ос�
новних засад державної кадрової політики;

— теоретичний метод, що дозволить визначити понят�
ійний апарат, сутність, зміст та теоретичні засади держав�
ної кадрової політики;

— історичний та компаративний методи — для висвіт�
лення проблем розвитку законодавства щодо правового ста�
тусу суб'єктів та об'єктів державної кадрової політики;

— порівняльно�правовий метод доцільно застосувати
для дослідження організаційно�правових основ, правового
регулювання та забезпечення кадрового процесу у дер�
жавній кадрової політиці;

— метод факторного аналізу — для висвітлення стану
наукової розробки проблем реалізації державної кадрової
політики, розвитку людського капіталу держави, а форму�
лювання рекомендацій щодо вдосконалення державної кад�
рової політики.

Подальший розгляд методологічних основ державної
кадрової політики передбачає визначення принципів її реа�
лізації.

Наголошуємо, що основними принципами кадрової по�
літики є:

— соціальна справедливість, комплексність та по�
слідовність її проведення;

— збалансованість суспільних та інтересів окремих сус�
пільних груп;

— професіоналізм;
— збалансованість представництва досвідчених та мо�

лодих працівників;
— збалансованість з урахуванням гендерної рівності;
— відповідальність держави за створення передумов для

реалізації життєво важливих інтересів людини;
— реалізації громадянами права на освіту і працю;
— взаємоповага і відносинах між особою та державою,

працівником та работодавцем;
— партнерство держави і недержавного секторів;
— безперервність навчання.
Отже, на нашу думку, державна кадрова політика грун�

тується на дотриманні таких основних принципів, як:
1) стратегічний принцип, що передбачає визначення

єдиної загальнодержавної стратегії, яка спрямована на по�
шук, професійне навчання, розподіл, раціональне викори�
стання, підвищення кваліфікації, забезпечення соціальни�
ми гарантіями та відтворення людського капіталу України.
Дотримання принципу забезпечується шляхом запрова�

дження послідовних заходів, що спрямовані на оптимальне
використання кадрового потенціалу країни з метою ефек�
тивної реалізації національних інтересів та національної
безпеки держави;

2) принцип системного підходу та послідовності реалі�
зації державної кадрової політики. Зазначений принцип
передбачає визначення стратегічних пріоритетів державної
кадрової політики та упровадження послідовних заходів з
метою їх реалізації. Дотримання принципу забезпечується
шляхом державної підтримки кадрових процесів в Україні,
а саме організації планування та забезпечення реалізації
державної кадрової політики на підставі об'єктивної вичер�
пної інформації, експертного аналізу проблем та перспек�
тив, що пов'язані із використанням трудових ресурсів краї�
ни;

3) принцип законності та демократичності у державній
кадровій політиці спрямований на забезпечення законних
та демократичних процедур у процесі прийняття кадрових
рішень. Дотримання принципу забезпечується шляхом за�
безпечення законності у процесі формування та реалізації
державної кадрової політики, що має грунтуватись на за�
садах сучасної демократії. Зазначений принцип передбачає
визначення чітких процедур реалізації кадрової політики,
у суворій відповідності із національним законодавством.
Зазначені процедури мають бути спрямовані на свободу
вибору кожним громадянином професійної діяльності, ство�
рення творчої конкуренції та забезпечення гармонії прав
та свобод, а також рівноправне залучення усіх зацікавле�
них суб'єктів до процесів формування та реалізації держав�
ної кадрової політики;

4) принцип конкретності та обгрунтованості заходів
передбачає запровадження низки послідовних заходів, що
спрямовані на раціональне використання людського капі�
талу України. Дотримання принципу забезпечується шля�
хом розробки, прийняття та імплементації державних цільо�
вих програм, що спрямовані на створення ефективних та
науково�обгрунтованих організаційних, правових, соціаль�
них та інших передумов для всебічного забезпечення кад�
рового потенціалу держави;

5) принцип нормативно�правового забезпечення дер�
жавної кадрової політики передбачає розробку, прийняття
та імплементацію концептуальних нормативно�правових
актів, що регламентують державну кадрову політику в Ук�
раїні. Дотримання принципу забезпечується шляхом роз�
робки та удосконалення національного законодавства, що
спрямоване на пошук, професійну підготовку, працевлаш�
тування, оптимальне використання та забезпечення соціаль�
ними гарантіями людського капіталу країни;

6) принцип розвитку людського капіталу та управління
професійною кар'єрою передбачає раціональне використан�
ня трудових ресурсів України в інтересах забезпечення по�
треб різних сфер суспільства. Дотримання принципу забез�
печується шляхом визначення та дотримання загальнодер�
жавних пріоритетів державної кадрової політики. Зазначені
пріоритети мають бути спрямовані на раціональне викори�
стання людського капіталу України у різних сферах еконо�
міки, а також сприяння професійному кар'єрному розвит�
ку трудових ресурсів, забезпечення можливостей гармоні�
чного всебічного розвитку для кожної особистості;

7) принцип дотримання прав та свобод людини на
вільний вибір професії. Дотримання принципу забезпе�
чується шляхом забезпечення для кожною людини права на
вільний вибір професії та права на вибір трудової діяльності.
Важливою складовою зазначеного принципу є забезпечен�
ня державних гарантій кожному громадянину України на
вільний доступ до державної служби;

8) принцип наукового забезпечення державної кадро�
вої політики. Дотримання принципу забезпечується шляхом
підвищення питомої ваги цільових наукових досліджень та
науково�дослідних програм при розробці шляхів, методів та
механізмів розв'язання проблем сучасної державної кадро�
вої політики. Важливою складовою зазначеного принципу
є формування концептуальних теоретичних та прикладних
основ сучасної державної кадрової політики, а також нау�
кове обгрунтування її функціональних засад та основних
положень;.

9) принцип відкритості та інформаційної доступності
державної кадрової політики. Дотримання принципу забез�
печується шляхом реалізації комплексу системних та цілес�
прямованих заходів, що спрямовані на забезпечення дос�
тупності та відкритості для громадського суспільства про�
цесів, що пов'язані із реалізацією завдань державної кад�
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рової політики. Важливою складовою зазначеного принци�
пу є максимальне інформування та залучення громадськості
до розробки, моніторингу та аудиту державної кадрової
політики.

Дотримання зазначених принципів, на нашу думку, доз�
волить досягти позитивних результатів, спрямованих на
удосконалення управління людськими ресурсами у цілому,
та забезпечити системний вплив на об'єкти реалізації дер�
жавної кадрової політики України, зокрема.

Розглядаючи методологічні основи державної кадрової
політики України, зазначимо необхідність запровадження
наведених нижче механізмів її реалізації.

Організаційні механізми державної кадрової політики
спрямовані на забезпечення реалізації таких завдань, а саме:

— створення концептуальних та стратегічних засад
формування та реалізації державної кадрової політики;

— визначення необхідного комплексу заходів щодо інте�
лектуального, методичного, матеріального і фінансового
забезпечення кадрових процесів в Україні;

— створення єдиної загальнодержавної системи управ�
ління людським капіталом держави, що передбачає такі
складові (підсистеми): управління персоналом; класифіка�
ція посад та прозорість кадрових рішень; планування та оц�
інювання результатів діяльності посадових осіб органів дер�
жавної влади та місцевого самоврядування; оплата праці та
забезпечення соціальних стандартів; забезпечення суспіль�
них потреб держави;

— визначення наукової та інноваційних складових фор�
мування сучасної державної кадрової політики;

— створення та забезпечення безперервної системи
професійного зростання, оновлення та підвищення якісних
характеристик людського капіталу на конкурсних та про�
зорих засадах;

— запровадження системи аналізу ризиків у державній
кадровій політиці, що має передбачити всебічний аналіз кад�
рових процесів в Україні та підготовку рекомендації суб�
'єктам державної кадрової політики з питань її удоскона�
лення.

Організаційні механізми державної кадрової політики
мають бути покладені в основу Національної стратегії дер�
жавної кадрової політики, що визначає комплекс базових
стратегічних положень єдиної державної кадрової політи�
ки в Україні. Зазначеним документом має бути передбаче�
но, що Національна стратегія державної кадрової політики
спрямована на пошук, формування, розвиток та раціональ�
не використання і відтворення людського капіталу для за�
безпечення реалізації загальнонаціональних інтересів: інте�
ресів особистості, суспільства та держави у різних сферах
їх життєдіяльності, реалізація яких гарантує збереження
національних цінностей, державний суверенітет, територі�
альну цілісність в контексті розвитку України як демокра�
тичної, соціальної держави з розвинутою ринковою еконо�
мікою.

Інституціональні механізми державної кадрової політи�
ки передбачають реалізацію таких стратегічних завдань:

— побудова професійної, публічної, політично нейт�
ральної державної кадрової політики на підставі кращого
досвіду світових демократій;

— нормативно�правове визначення та закріплення ос�
новних напрямів та пріоритетних завдань щодо формуван�
ня та реалізації державної кадрової політики, що передба�
чають досягнення якісно нового рівня кадрового забезпе�
чення в органах виконавчої влади та органах місцевого са�
моврядування в Україні;

— напрацювання, прийняття та імплементацію націо�
нальної нормативно�правової бази, що має врегулювати всі
процеси, що пов'язані із оптимальним використанням тру�
дових ресурсів країни та їх соціальний захист;

— визначення умов, критеріїв та якісних характерис�
тик, що пов'язані із проходженням державної служби гро�
мадянами України;

— гармонізацію законодавства України та законодав�
ства провідних країн світу з питань удосконалення держав�
ної кадрової політики шляхом імплементації кращих світо�
вих стандартів у сфері суспільного життя;

— запровадження системи державного та громадсько�
го контролю за дотриманням національного законодавства
із питань імплементації державної кадрової політики.

Регуляторні механізми державної кадрової політики
передбачають реалізацію таких стратегічних завдань:

— побудову системи функціонального управління дер�
жавною кадровою політикою шляхом: розмежування по�

літичних та адміністративних посад в органах державної
влади; модернізації класифікації посад державних служ�
бовців; реформування системи управління людським капі�
талом; удосконалення методологій щодо розробки та вико�
нання посадових обов'язків державних службовців;

— створення ефективної системи визначення потреб у
людському капіталі в центральних та регіональних органах
державної влади та місцевого самоврядування;

— визначення сфер відповідальності та розподіл ком�
петенції органів державної влади України, що відповідають
за імплементацію завдань державної кадрової політики;

— удосконалення та оптимізації організаційно�штатної
структури органів виконавчої влади та місцевого самовря�
дування, приведення її у відповідність до потреб національ�
ної безпеки України;

— створення умов для формування необхідного кадро�
вого потенціалу: професійно підготовленого, з високими
морально�діловими якостями, здатного якісно вирішувати
завдання державної служби в умовах актуалізації та глоба�
лізації викликів та загроз національній безпеці України;

— забезпечення конкурентоспроможності на ринку
праці України шляхом реформування системи підготовки,
перепідготовки та підвищення професійних якостей держав�
них службовців.

Також не менш важливими є соціальні та гуманітарні
механізми державної кадрової політики, що передбачають
розвиток системи мотивації у сфері державної кадрової
політики шляхом:

— гарантування державою конституційних прав та сво�
бод кожному громадянину України, розвиток та демокра�
тизація інститутів громадянського суспільства в державі;

— забезпечення для кожного громадянина гідної опла�
ти праці та соціальних гарантій на рівні провідних країн
світу;

— забезпечення належних матеріальних та моральних
стимулів до особистісного розвитку державних службовців
та створення необхідних умов для реалізації їх потенціалу;

— удосконалення національної системи соціальних га�
рантій та пільг, підвищення якості соціальних послуг для
населення;

— створення ефективних механізмів та класифікаторів
кар'єрного росту державних службовців;

— забезпечення індивідуального підходу в кадровій ро�
боті та ефективного управління кар'єрою, прозорості та
відкритості під час прийняття кадрових рішень;

— підвищення престижу та мотивації державної служ�
би;

— вдосконалення системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що розвиток та

удосконалення методологічних основ сучасної державної
кадрової політики України дозволить досягти позитивних
результатів, спрямованих на удосконалення управління
людськими ресурсами, та забезпечити системний вплив на
об'єкти реалізації державної кадрової політики України.

Це сприятиме оптимальному використанню трудових
ресурсів країни для реалізації національних інтересів у
різних сферах життєдіяльності держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати�
ки є, на наш погляд, вироблення рекомендацій щодо орган�
ізаційного забезпечення реалізації Стратегії державної кад�
рової політики.
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ВСТУП
Свобода обміну інформацією та відкритість інфор�

маційних систем є однією з фундаментальних основ
інформаційного суспільства, а сучасні інформаційно�
комунікаційні технології відкривають принципово нові
можливості для вільного поширення інформації, масо�
вого інформаційного обміну і комунікації. Отже поста�
новка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важ�
ливими науковими і практичними завданнями полягає у
необхідності дослідження напрацювань зарубіжних та
вітчизняних науковців щодо теоретико�методологічних
засад державної інформаційної політики та ефективної
взаємодії держави із засобами масової комунікації.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз досліджень і публікацій із зазначеної про�

блеми підтверджує, що філософські та політологічні на�
укові розвідки, присвячені зародженню і розвитку
інформаційного суспільства, сформульовані у наукових
працях відомих зарубіжних дослідників К. Вербаха,
Дж. Мілтона, Дж. Локка, Дж. Мілля, М. Мак�Люена,
М. Пората та інших, кожен з яких дає своє філософсь�
ке обгрунтування подальшому розвитку інформаційних
технологій та їх використання. На їхнє переконання,
ЗМК є одним з найважливіших засобів контролю за
діяльністю інститутів влади, які покликані задовільня�
ти потреби суспільства в поінформованості і суспільній
комунікації.

Дослідженню суттєвих змін у методах політики та
державного управління при переході до інформаційно�
го суспільства присвячені наукові праці відомих російсь�
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ких вчених В. Борисова, Я. Засурського, Д. Іванова,
Б. Маркова, І. Мелюхіна, А. Чернова, А. Шадріна та
інших.

Проблематика державної інформаційної політики
в умовах становлення та розвитку інформаційного сус�
пільства в Україні опрацьовується вітчизняними науко�
вцями і дослідниками І. Арістовою, О. Гриценко, О. Зер�
нецькою, В. Івановим, О. Картуновим, А. Колодюком,
О. Литвиненком, Є. Макаренко, А. Москаленком,
М. Ожеваном, Г. Почепцовим, В. Різуном, О. Старішем,
С. Телешуном, А. Чічановським, В. Шклярем, А. Юрич�
ком та іншиими.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Становлення парадигми сприйняття цивілізації як
інформаційного суспільства потребує трансформацій
розуміння місця і ролі комунікаційних систем в кон�
тексті глобалізації. Тотальне зростання обсягів інфор�
маційних потоків, розвиток новітніх комунікаційних
технологій, які дають змогу контролювати процеси не
тільки національних, але й цивілізаційного інформацій�
ного простору трансформує як сприйняття і розуміння
перспектив розвитку комунікаційних систем, так і ме�
тодичні й методологічні основи їх дослідження.

 Науковий підхід до розуміння місця і ролі засобів
масової комунікації в сучасному суспільстві започатку�
вали відомі вчені Ф. Сіберт, У. Шрамм і Т. Пітерсон ("Чо�
тири теорії преси", 1956 р.), визначивши: авторитарну,
лібертаріанську, теорію соціальної відповідальності та
радянсько�комуністичну теорії преси [18]. Кожна з них
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визначає принципи взаємовідносин ЗМК із владою і сус�
пільством та розуміння соціальної відповідальності
ЗМК.

Канадський філософ М. Маклюен розглядає кому�
нікацію як одну з базових умов формування інформац�
ійної політики, а інформаційні технології — як голов�
ний фактор, який впливає на формування соціально�
економічної основи нового суспільства [15]. У зарубіж�
них політичних науках існують цілі наукові школи, які
займаються вивченням інформаційних технологій і ме�
тодик кодування пізнавальних процесів. Визнаним ав�
торитетом, який запропонував науково обгрунтовану
систему передачі та відтворення інформаації, по праву
вважається відомий американський дослідник Г. Лас�
свелл [22].

Перший план створення інформаційного суспільства
був розроблений в Японії у 1971 році Інститутом з роз�
повсюдження і впровадження комп'ютерної техніки:
"План створення інформаційного суспільства — націо�
нальна мета до 2000 року". В його основі лежали ідеї І.
Масуди про те, що кінцевою метою соціальної революції
повинно стати суспільство, яке здатне забезпечити по�
вний розквіт інтелектуальних здібностей людини, а не
матеріальне благополуччя [13].

Однак, професор Бредфордського університету (Ве�
ликобританія) Д. Лайон особливу небезпеку для по�
інформованості суспільства вбачав у все більшому пе�
ретворюванні інформації у товар, який повинен прино�
сити не знання, а прибуток власникам [11, с. 362—380].
Навіть бібліотека Британського музею, на думку нау�
ковця, перетворюється із джерела знань у джерело при�
бутків.

Основні характеристики інформаційного суспіль�
ства, за Д. Лайоном, зводяться до наступних:

— у технічній сфері — впровадження інформацій�
них технологій у всі сфери виробництва, економічного і
ділового життя, у систему освіти та побут;

— у соціальній сфері — під впливом інформації фор�
мується нова — інформаційна свідомість, змінюється
якість життя;

— в економічній сфері — інформація перетворюєть�
ся в основний ресурс, стає джерелом додаткової вар�
тості і зайнятості;

— у політичній сфері — свобода доступу до інфор�
мації стає основою політичного процесу, принципів
плюралізму і демократії;

— у культурній сфері — формування відповідних
норм і цінностей, які відповідають вимогам розвитку
окремого індивіда і суспільства в цілому.

Дії влади, на переконання дослідника, мають бути
відкритими, зрозумілими і контрольованими суспіль�
ством. Зміцнення такої довіри потребує, щоб і влада
була більшою мірою поінформована про стан громадсь�
кої думки і враховувала її при визначенні політики.

Формування та розвиток медіаполітики в інформа�
ційному суспільстві грунтовно розглядає і аналізує у
своїх працях німецький науковець і управлінець, позаш�
татний професор Інституту політології в Університеті
Дуйсбурга і Ессена (Німеччина) Манфред Май. "Такий
складний феномен, як медіа, можна осягнути лише за
допомогою міждисциплінарного підходу", — перекона�
ний дослідник, відзначаючи, що медіа�політика як су�
купність різних заходів з формування суспільних про�
цесів комунікації є відносно новим напрямом [12, с.16].

Російський дослідник І. Мелюхін, проаналізувавши
різні практики державного регулювання інформаційної
сфери суспільства, виділив ряд конкретних напрямів
діяльності державних органів [14]. Серед них: заохочен�
ня конкуренції, боротьба з монополізмом, контроль за
концентрацією власності у ЗМІ, забезпечення права
громадян на доступ до інформації та інформаційних
ресурсів, дотримання свободи слова, захист інтересів
національних меншин та молоді в інформаційнній сфері,
посилення ролі національної культури та протистоян�

ня культурній експансії інших країн, переорієнтування
системи освіти з врахуванням вимог інформаційного
суспільства, забезбечення інформаційної безпеки осо�
бистості і суспільства в цілому та ін. На переконання
відомого російського вченого Я. Засурського без роз�
витку засобів масової інформації як публічної сфери,
де відбувається обмін думками між громадянами, сусп�
ільством, урядом і капіталом, неможливо створити су�
часне громадянське суспільство [7].

Проблеми творення і функціонування державної
інформаційної політики посідають чільне місце у досл�
ідженнях науковців Російської академії державної
служби. А. Грабельников переконаний, що інформац�
ійне суспільство може складатися там, де вже створене
сприятливе соціальне середовище, коли кілька відсотків
населення можуть забезпечити харчуванням решту і
дати їм можливість у інших сферах [5, с. 291—292]. При�
міром, у США в інформаційній сфері задіяно 60% пра�
цездатного населення, а у сільському господарстві лиш
2,8%. Тож, на думку дослідника, побудову інформацій�
ного суспільства в російських умовах потрібно розпо�
чинати з розбудови і зміцнення економіки, в першу чер�
гу її аграрного сектора, що, на нашу думку, надзвичай�
но актуально й для України. С. Алексухин наполягає,
що кожен державний орган, який приймає обов'язкові
для громадян рішення, повинен мати офіційне електрон�
не видання, яке розповсюджується безоплатно чи за
передплатою [1, с. 29]. При цьому електронне видання
має бути не копією паперового, а самостійним та адрес�
ним. Приміром, парламент може готувати спеціальні
видання для дітей та підлітків, для ЗМІ, науково�прак�
тичні видання, адресовані спеціалістам, тощо. Спілку�
вання з громадянами через електронну пошту, на пере�
конання науковця, має стати нормальною стандартною
практикою роботи будь�якої державної структури.

Дії влади, на переконання російських науковців,
мають бути виідкритими, зрозумілими і контрольовани�
ми суспільством. Зміцнення взаємної довіри потребує,
щоб і влада, зі свого боку, була добре поінформована
про стан громадської думки і враховувала її при визна�
ченні політики. Взаємодія влади з інститутами грома�
дянського суспільства неможлива без інформаційної
відкритості, тому А. Воробйов пропонує розширити
інформаційне поле за рахунок [4, с. 160]:

— радикального оновлення функцій, методів та кри�
теріїв діяльності існуючих інформаційних служб органів
виконавчої влади;

— звуження кола відомчих таємниць;
— навчання державних службовців практичній ро�

боті в умовах інформаційної відкритості;
— встановлення каналів двостороннього зв'язку

державних органів із громадськими організаціями, які
займаються аналогічними проблемами.

Державну інформаційну політику як діяльність ор�
ганів влади по конкретних напрямах визначив Е. Тавокін
("Информационная политика: системный подход) [20,
с. 4—13]. Серед них:

— розробка цільових орієнтирів та критеріїв оцін�
ки ефективності інформаційної політики, що визнача�
ються на основі ідеологічної доктрини;

— виробництво, накопичення і зберігання актуаль�
них відомостей про соціально�значимі події, що відбу�
ваються в державі та за її межами;

— адептація, інтерпретація, впорядкування і визна�
чення пріоритетності вищезазначених відомостей у
відповідності до ідеологічних установок;

— упорядковане тиражування і розповсюдження
цих відомостей каналами масової комунікації, найпер�
ше — державними;

— забезпечення координації діяльності недержав�
них каналів масової комунікації і прес�служб держав�
них структур;

— цілеспрямована підготовка та перепідготовка
кадрів, задіяних в інформаційній сфері;
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— формування і розвиток державних інформацій�
них ресурсів, забезпечення права громадян та органі�
зацій на отримання загальнодоступної інформації;

— розвиток науково�технічного і виробничого по�
тенціалу інформації в галузі державних ЗМІ, зв'язку і
телекомунікації;

— розвиток правової бази в галузі інформаційної
діяльності;

— розвиток і зміцнення системи інформаційної без�
пеки;

— проведення систематичного контролю ефектив�
ності здійснюваної інформаційної політики.

Спробу узагальнити результати досліджень вітчиз�
няних науковців у визначенні цілей, завдань і основних
напрямів державної інформаційної політики в Україні
здійснено Національним інститутом стратегічних дос�
ліджень (монографія "Україна в 2005—2009 рр.: стра�
тегічні оцінки суспільно�політичного та соціально�еко�
номічного розвитку") [21, с. 411]. Зокрема, підкресле�
но, що проблематика розвитку інформаційної сфери
України (у тому числі — в контексті глобального роз�
витку) та державної інформаційної політики системно
опрацьовується вітчизняними фахівцями з кінця 90�х
років ХХ століття.

Вагоме місце проблемам інформаційного забезпе�
чення життєдіяльності суспільства в процесі становлен�
ня суверенної України приділяв у своїх працях впро�
довж кількох десятиліть відомий вітчизняний дослідник,
акад. А. Москаленко, будучи переконаним, що економ�
ічне, політичне і духовне життя України в процесі ут�
вердження її державності передбачає інформаційне за�
безпечення консолідації суспільства [16, с. 5]. А уся си�
стема масової комунікації, на переконання вченого, не�
зважаючи на різні платформи і напрями, має виражати
засади загальнолюдських цінностей, політичного плю�
ралізму, сприяти розкриттю всього творчого потенціа�
лу громадянського суспільства з точки зору національ�
ної ідеї.

Вивченню сутності, значення і ролі інформації в соці�
альному управлінні з урахуванням тенденцій розвитку
інформаційного суспільства на межі тисячоліть присвя�
чені наукові праці відомого вітчизняного науковця
І. Арістової, в яких системно досліджується сам фено�
мен "інформаційного суспільства" та основи інформа�
ційного суспільства в Україні [2].

Практично вперше на академічному рівні в Україні
спробували комплексно дослідити і висвітлити сутність
та основні складові сучасної інформаційної політики
проф. Г. Почепцов та С. Чукут ("Інформаційна політи�
ка", 2006 р.), приділяючи особливу увагу питанням по�
будови інформаційного суспільства, проблемам право�
вого регулювання інформаційної сфери, становленню
та впровадженню системи електронного урядування з
урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду [9].
Науковцями грунтовно розкрита технологія викорис�
тання інформаційних стратегій та ведення сучасних
інформаційних війн.

Відставання України при підготовці фахівців у га�
лузі інформаційних наук у контексті головного викли�
ку сучасності — глобалізації, — намагалися надолужи�
ти вітчизняні вчені М. Бондаренко, С. Маторін, Е. Со�
ловйова, застосовуючи методологічний апарат системо�
логії — системний підхід неосферного етапу розвитку
науки [3, с. 13]. Цей напрям наукових розвідок продов�
жують досліджувати проф. А. Чічановський та О.
Старіш, узагальнивши та систематизувавши у спільній
науковій праці дослідження фахівців у сферах новітньої
інформатизації, інформаційної політики та інформа�
ційної безпеки держави ("Інформаційні процеси в струк�
турі світових комунікаційних систем", 2010 р.) [10, с. 2].
Інформаційна політика держави як галузь соціальної
інформатики, на думку дослідників, є її соціально�полі�
тичною складовою. У цьому аспекті інформаційна по�
літика є інформатикою засобів масової комунікації, яка

вивчає як ЗМК формують ідеологічні погляди, думки й
оцінки, що визначають побут і культуру поведінки лю�
дей. На сьогодні надзвичайно важливими для України є
питання державного регулювання та формування про�
державних світоглядів суспільства, передусім при підго�
товці фахівців у сфері засобів масової комунікації.

Політико�культурологічний аспект ролі мас�медіа
в демократичних трансформаціях українського суспіль�
ства в контексті глобальних процесів на початку ХХІ ст.
розглянуто у дисертації проф. О. Гриценко [6, с. 8]. Зок�
рема, розглянуто проблему відкритості інформаційних
систем як чинник політичної та соціокультурної інтег�
рації українського соціуму, а також вплив мас�медіа на
формування політичної культури і політичного світог�
ляду. Проаналізовано проблему збереження національ�
но�культурної самобутності українського інформацій�
ного простору в умовах впливів глобальної медіакуль�
тури. Вперше комплексно розглянуто проблеми збере�
ження гуманістичних цінностей в умовах глобального
інформаційного простору. У подальших наукових пра�
цях вітчизняний дослідник продовжує вивчати роль мас�
медіа в процесах державотворення і побудови грома�
дянського суспільства, зокрема проблеми взаємовідно�
син мас�медіа і політики, а також особливості діяльності
журналіста в процесі політичного аналізу та створення
політичних портретів, приділяючи особливу увагу роз�
гляду впливу мас�медіа на процес політичної комуні�
кації, соціокультурні орієнтації суспільства, на специф�
іку державної інформаційної політики в Україні та на
забезпечення свободи слова.

Особливостям функціонування влади та ЗМІ у
вітчизному інформаційному просторі приділяє значну
увагу у своїх дослідженнях проф. Т. Приступенко, зо�
середившись на проблемах свободи слова, етичних прин�
ципах діяльності українських журналістів та правовій
регламентації функціонування вітчизняних мас�медіа
[17, с. 4]. Впродовж тривалого часу науковець аналізує
зміни у вітчизняному інформаційному законодавстві на
предмет вдосконалення мас�медійного простору Украї�
ни, всіх його підсистем, реалізації міжнародних стан�
дартів діяльності ЗМІ, стабільності та демократичності
функціонування інформаційного простору держави.

Роль мас�медіа як інструмента формування гро�
мадської думки через можливий дискурс у масштабах
всього соціуму впродовж останніх років досліджує у
своїх працях проф. В. Іванов, намагаючись системати�
зувати знання, накопичені наукою у сфері дослідження
масовокомунікаційних процесів [4(С.в.д.)]. Особлива
цінність досліджень науковця, на нашу думку, полягає
у означенні внеску вітчизняних вчених у дослідженні
масової комунікації, зокрема цитованих наукових праць
А. Москаленка, Н. Костенко, Г. Почепцова, В. Різуна,
З. Партико, Б. Потятинника та ін.

 У концепцію соціальної відповідальності ЗМІ гар�
монійно вписується медіакритика, як важливий компо�
нент саморегулювання і самоконтролю масової комун�
ікації. Українські журналісти, медіа�експерти та політи�
ки, на думку експертів Національного інституту стра�
тегічних досліджень, здійснюють суттєвий внесок у дос�
лідження розвитку ЗМІ в Україні і світі, функціонуван�
ня інформаційної сфери в сучасному суспільстві, роз�
витку масових комунікацій, інформаційних впливів на
спільноти та особистість, стратегій і механізмів держав�
ної інформаційної політики [19, с. 412]. Грунтовні і ква�
ліфіковані аналітичні статті О. Большакової, О. Довжен�
ка, О. Зиріна, Н. Лігачової, Т. Стецьківа, М. Томенка,
О. Ткаченка, А. Шевченка та інших доступні широкому
загалу на Інтернет�порталах журналів "Телекритика" у
Києві та "МедіаКритика" у Львові.

Аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних нау�
ковців і дослідників щодо теоретико�методологічних
засад державної інформаційної політики засвідчує, що
визначальну частку необхідної інформації та інформа�
ційного впливу на власне суспільство в умовах стрімко�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

139www.economy.in.ua

го розвитку глобального інформаційного простору дер�
жаві забезпечить виключно системна взаємодія і ефек�
тивна робота із засобами масової комунікації. Саме
тому, для прикладу, уряд Японії ще у 1957 році створив
Японський науково�технологічний інформаційний
центр, основною функцією якого є відслідковування і
аналіз десятків тисяч джерел внутрішньої і міжнарод�
ної інформації. На основі цього центр щорічно готує
понад п'ятдесят тисяч резюме для японських держав�
них, політичних і громадських діячів та підприємців, які
на їх основі приймають відповідні рішення, планують і
здійснюють ефективні кроки у всіх сферах життя дер�
жави та суспільства.

 Тож задля гарантування прийняття правильних
державних рішень, забезпечення інформаційної безпе�
ки, захисту вітчизняного інформаційного простору та
формування позитивного іміджу України на міжнарод�
ному рівні, на нашу думку, необхідно:

— визначити та усвідомити реальний стан вітчизня�
ного інформаційного простору, місце та реальні мож�
ливості України у світовому інформаційному просторі;

— на підставі обгрунтованого аналізу та висновків
розробити і нарешті затвердити Концепцію інформац�
ійної політики України, а разом з тим — стратегічну
програму інформаційного розвитку та необхідні так�
тичні програми;

— на базі відповідних механізмів та з використан�
ням новітніх технологій створити систему інформацій�
но забезпечення (СІЗ) держави і систему захисту інфор�
маційної системи (СЗІС);

— з урядової ініціативи створити Центр інформац�
ійного тактико�стратегічного забезпечення держави,
використавши міжнародний досвід та ресурс державних
інституцій, діючих в інформаційній сфері.

ВИСНОВКИ ДО ПРОПОНОВАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
На сьогодні вітчизняні науковці, дослідники та ме�

діа�експерти у своїх дослідженнях достатньо кваліфі�
ковано обгрунтовують концептуальні засади взаємодії
держави і засобів масової комунікації в Україні. Визна�
чені основні принципи та механізми державної інфор�
маційної політики, забезпечення інформаційної безпе�
ки, розглянуті напрямки і тенденції розвитку глобаль�
ної інформаційної сфери, проаналізовано зарубіжний
досвід вироблення та реалізації медіа�політики, мож�
ливості його застосування у вітчизняних умовах.
Здійснюються регулярні моніторинги розвитку украї�
нських телевізійних медіа, національного сегменту
Інтернет та онлайн�ресурсів, заміри рейтингів та оцін�
ки якості інформаційного продукту. На основі цих дос�
ліджень регулярно готуються грунтовні і кваліфіковані
аналітичні огляди вітчизняного медіа�ринку. Водночас
вони все ще мають вузькоспеціальний, як правило, га�
лузевий характер і не дають цілісної уяви про динаміку
вітчизняних інформаційних систем, про рівень ефектив�
ності державної інфомаційної політики, а отже потре�
бують подальших досліджень. Тож темою подальших
подальших досліджень у розглянутій сфері може стати
дослідження технології та здійснення методологічного
аналізу ефективності існуючих моделей державної
інформаційної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нові умови соціально�економічного розвитку дер�

жави вимагають проведення важливих реформ як на
рівні держави в цілому, так і на рівні територіальної гро�
мади. Ці реформи у нашій країні прямо або опосеред�
ковано пов'язані із програмно�цільовим моделюванням
та програмно�цільовою методологією.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
У сучасній літературі, присвяченій управлінню со�

ціально�економічним розвитком на рівні територіальної
громади, все частіше використовуються поняття "про�
грамно�цільове управління", "програмно�цільовий
підхід", "програмно�цільові методи". Проте досі не
сформовано теоретичні основи програмування соціаль�
но�економічного розвитку. Дослідженню теоретичних
і практичних аспектів цього питання приділяли увагу у
своїх працях такі відомі вчені, які В. Александровська,
І. Запатріна, Т. Лебеда, Луніна та інші.

УДК 351:322.871

О. В. Базарна,
заступник начальника управління координації регіональної економічної політики
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), аспірант кафедри державного управління і
менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОГРАМНОBЦІЛЬОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА

РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

O. Bazarna,

Deputy Head of the Coordination regional economic policy,

Department of Economics and Investment executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration)

Postgraduate Department of Public Administration and Management, National Academy of Public Administration

the President of Ukraine

PROGRAM TARGET MODELING AND IDENTIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ATTERRITORIAL COMMUNITIES

Розглядається сукупність відносин, що формують систему програмноBцільового підходу у державноB

му управлінні країни.

Totality of relations that form the system programmatic — having a special purpose approach is examined

in state administration of country.

Ключові слова: програмно�цільовий підхід у державному управлінні, програмно�цільова структура управ�
ління, програмно�цільовий метод у бюджетному процесі.

Key words: programmatic�having a special purpose approach in state administration, programmatic�having a special
purpose structure of management, programmatic�having a special purpose method in a budgetary process.

Проблематику запровадження та удосконалення про�
грамно�цільового методу досліджували відомі українські
вчені та практики: О. Амоша, Й. Бескид, С. Буковинський,
В. Геєць, Ц. Огонь, К. Павлюк, І. Чугунов. Серед дослід�
жень зарубіжних авторів заслуговують уваги праці
ДЖ.Є. Стігліца, Ф.С. Мошера, Р. Хакета, М. Фрідмана.

Значний внесок у розробку теоретичних і практич�
них проблем програмування соціально�економічного
розвитку внесли зарубіжні та вітчизняні науковці, такі
як: В. Бєсєдін, В. Будавей, Л. Дідківська, В. Керецман, В.
Кінг, Д. Клиланд, М. Кульчицький, О. Макарова, Т. Мак�
симова, В. Мамонова, Б. Райзберг, Д. Стеченко.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ПРОБЛЕМ

До цього часу не достатньо приділялося увагу щодо
повного застосування програмно�цільового підходу в
державному управлінні країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити зарубіжних та вітчизняних науковців у

питаннях "програмно�цільове управління", "програмно�
цільовий підхід", "програмно�цільові методи".
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення вимог до публічного управління, зміни
в його середовищі викликають необхідність змінювати
арсенал управлінських засобів. Інструменти управлін�
ня повинні мати добре розвинене координаційно�цільо�
ве начало, забезпечувати організовану спільну
діяльність та органічну реалізацію принципу управлінсь�
кої відповідальності. Стратегічне планування і проект�
ний підхід забезпечують програмно�цільову базу управ�
ління.

Програмно�цільовий підхід у державному уп�
равлінні — найпоширеніший наразі засіб реалізації дер�
жавної політики, який пов'язує цілі політики (плани,
проекти) з ресурсами за допомогою цільових програм.
Такі програми створюються для ефективного вирішен�
ня завдань у галузі державного, економічного, еколог�
ічного, соціального та культурного розвитку відповід�
но до визначених цілей. Програмно�цільовий підхід у
державному управлінні охоплює такі етапи і дії: струк�
турування проблеми, тобто її поділ на підпроблеми; виз�
начення конкретних заходів щодо реалізації підпроб�
лем, що дає змогу сформувати програму розв'язання
проблеми; оцінювання пріоритетності та послідовності
програмних заходів, а також розподіл ресурсів між
ними; розробка механізму управління виконанням про�
грами розв'язання проблеми; створення організаційної
системи управління програмою; використання на різних
етапах реалізації програми широкого спектра сучасних
аналітичних і проектних засобів, зокрема економіко�
математичного моделювання, сітьових засобів плану�
вання й управління, фінансового аналізу та інвестицій�
ного проектування, програмного аналізу. На рівні дер�
жави з її владними повноваженнями програмно�цільо�
вий підхід у державному управлінні уможливлює цент�
ралізацію, більшу обгрунтованість і контроль викорис�
тання ресурсів для стабілізації та розвитку соціально�
економічних процесів, координацію діяльності органів
державної влади для пріоритетного розв'язання певних
проблем подолання наслідків економічної кризи та по�
передження такої ситуації у майбутньому. Саме тому
програмно�цільовий підхід у державному управлінні
ефективно використовують у багатьох країнах світу,
особливо в найбільш розвинутих із них — таких, як
США, Японія, Франція та ін. Програми державного
рівня довели свою ефективність в Японії, Кореї, інших
країнах для відродження повоєнної економіки, виходу
з економічних криз, здійснення економічних реформ [1].

Програмно�цільовий підхід у державному уп�
равлінні — це метод розробки специфічних планів, до�
сягнення певних цілей, який забезпечує чітку узгод�
женість визначених систем заходів із оставленими ціля�
ми за рахунок проведення детального аналізу таких
цілей, аспектів досягнення та включення до плану їх
реалізації усіх необхідних аспектів виконання.

Таке трактування програмно�цільового підходу до
прийняття управлінських рішень базується на теоре�
тичній концепції цільової стадії планування, вихідні
положення якої були сформульовані Є.З. Маймінасом
[2].

Основними характеристиками програмно�цільово�
го підходу в державному управлінні є комплексний
аналіз проблем і цілей та поєднання різноманітних за�
ходів і ресурсів на вирішення однієї проблеми, досяг�
нення однієї загальної мети (попередньо деталізованої
і структурованої на базі методів аналізу цілей).

Даний підхід в управлінні (на стадії реалізації прий�
нятих рішень) виражається у формі концентрації і цен�
тралізації під впливом єдиного органу оперативного
управління всіх ресурсів. Програмно�цільовий підхід до
управління знаходиться в тісному зв'язку із плануван�
ням і передбачає складання комплексних програм.

Для програмно�цільового управління на різних
регіональних рівнях суттєве значення має інформація

про можливі напрями розвитку територій, яке дає змо�
гу при прийнятті рішень всебічно враховувати довгост�
рокові їх наслідки з тим, щоб вони не суперечили інте�
ресам інших регіонів і держави в цілому. Формування
територіальних інтересів і делегування з центру місце�
вим органам управління повноважень щодо вирішення
соціальних, екологічних та економічних питань вимага�
ють від них знання інструментів економічної політики
на регіональному рівні. Це зумовлено необхідністю ви�
рішення комплексу задач, взаємопов'язаних із часом,
ресурсами та ін. Причому, як правило, для реалізації
цілей вимагається значно більший період часу, ніж один
рік. Виникає необхідність узгодження і прийняття
рішень про фінансування довгострокових робіт [3].

Побудова організаційної структури державного
управління, розміщення і взаємодія її елементів, верти�
кальні та горизонтальні зв'язки, форма зв'язків форму�
ються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх об�
'єктивних і суб'єктивних умов і факторів, а саме:

— конституційно визначеної форми держави;
— конституційно визначених функцій держави, а

також цілей і функцій державного управління;
— демократизму та стилю державного управління;
— державної політики;
— стану та розміщення об'єктів управління;
— компетентності управлінських кадрів;
— інформаційного забезпечення державного управ�

ління.
В організаційних структурах, зокрема державного

управління, використовуються такі організаційні схеми:
лінійна; функціональна; лінійно�функціональна або
штатна; програмно�цільова; матрична. Із розвитком си�
стеми управління виникли нові види організаційних
структур, серед яких найбільш поширеними є програм�
но�цільові, матричні та дивізійні типи структур.

Програмно�цільова структура управління — особ�
ливий тип структури, що є подібним до лінійно�функ�
ціональної структури, доповнює її, але не є ідентичним
їй (рис. 1). Сутність і призначення програмно�цільових
структур визначаються комплексним підходом до об'єк�
та управління, який розглядається як єдина цілісна си�
стема з наголошенням на виявлення в ній взаємних
зв'язків і залежностей, що спрямовані на досягнення
кінцевої мети системи.

Реалізація поставленої мети забезпечується вико�
нанням відповідними оперативними (виробничими) та
управлінськими ланками комплексу робіт та заходів.
Цей комплекс являє собою програму, в якій заздалегідь
виявлені обсяг, якість і терміни виконання.

Формування програмно�цільової структури управ�
ління відбувається з урахуванням умов та вимог, що обу�
мовлюють її складний характер і зміст зв'язків поміж
ними з урахуванням механізму функціювання системи.

Деякі фахівці зі сфери побудови організаційних
структур управління вважають, що, оскільки програм�
но�цільова структура діє в межах системи управління,
що склалася, то мають бути збережені встановлені вер�
тикальні зв'язки керівництва — підлеглості. Таким чи�
ном, зв'язки органів програмно�цільової структури з
усіма підрозділами та виконавцями, що входять у фун�
кціональну структуру, є перш за все, функціональними.
Це забезпечує єдність розпоряджень з боку вищого ке�
рівництва організації, запобігає виникненню серйозних
суперечностей при виконанні різних програм, робить
роботу системи стійкою в умовах різноманітних цілей,
що змінюються.

Основу програмно�цільової структури становить
спеціальний орган управління, призначений для форму�
вання, координування та регулювання всіх горизонталь�
них зв'язків, які відносяться до даної програми (рис. 1).
Цей орган програмно�цільової структури інтегрує го�
ризонтальні зв'язки залежно від конкретних умов фун�
кціювання та змісту керованих програм. Його функції,
повноваження та відповідальність зумовлюються ста�
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тусом особи, що очолює та здійснює
процес управління програмою, — кер�
івника програми.

Програмно�цільові підходи перед�
бачають створення можливостей пере�
ходу до раціональних структур управ�
ління матричного типу. Перерозподіл
функцій поміж органами лінійно�фун�
кціональної та програмно�цільової
структур призвів до виникнення мат�
ричної структури, що застосовується
нині в цілій низці організацій, зокрема
таких, що здійснюють інноваційну
діяльність [1].

Програмно�цільовий підхід при
його комплексному застосуванні
містить дві основні складові: стратегі�
чну, що дозволяє системно визначити
"чого ми прагнемо" (обгрунтована ба�
гатостороння узгоджена підготовка
"хорошого" рішення), і проектну, що
визначає "як ми це зробимо" (програ�
мування дій і зобов'язань з відповідаль�
ності). Це є вкрай важливим для реалі�
зації стратегій, яких сьогодні розроб�
ляється багато, але вони не стали дійо�
вим інструментом досягнення видимих
результатів. Проекти реалізації страте�
гічних пріоритетів забезпечують логі�
чну ув'язку стратегій з програмно�
цільовим бюджетуванням. У такій сис�
темі забезпечується конкуренція проектів за ресурси,
що підвищує вимоги до їх обгрунтованості і стимулює
скорочення планованих витрат для перемоги в конкурсі
на цільове фінансування. Очевидно, що це має особли�
во важливе значення в кризові періоди.

У місцевому самоврядуванні завжди відчувається
нестача ресурсів, що є логічною передумовою прагнен�
ня до самоокупності територій, самодостатності грома�
ди. Сучасна парадигма New Public Management також
наголошує не тільки на підвищення якості публічних
послуг, а й на зменшенні витрат на реалізацію влади [4].

Функціональне призначення програмно�цільового
управління визначено в Конституції України [5] (пункт
3 статті 119), а саме, місцеві державні адміністрації на
відповідній території забезпечують виконання держав�
них і регіональних програм соціально�економічного та
культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в
місцях компактного проживання корінних народів і на�
ціональних меншин — також програм їх національно�
культурного розвитку.

Нобелівський лауреат Г. Саймон [6] обстоював впро�
вадження в діяльність державних органів передових тех�
нологій бізнес�менеджменту. За Г. Саймоном, нове пуб�
лічне управління грунтується на принципах:

— результативності та наслідках діяльності, ніж на
процесах;

— пошуку інновацій та запровадження принципів
бізнесу в управління державними справами;

— програмно�цільове управління та розроблення
бюджету — орієнтація на визначення завдання діяль�
ності та показників досягнень.

 Програмно�цільовий метод складання бюджету
було запропоновано у США в середині 1960�х років.
Вперше його було застосовано в Міністерстві оборони
міністром Робертом Макнамарою. Він запозичив цю
систему в автомобілебудівній компанії "Ропі", яку сам
раніше і очолював. Цей підхід настільки сподобався то�
гочасному Президенту США Ліндону Джонсону, що він
наказав усім іншим міністерствам федерального уряду
перейняти його.

Відтоді практика програмно�цільового методу скла�
дання бюджету поширилася на цілу низку інших країн.
Канада й більшість країн Європейського Союзу актив�

но практикують програмно�цільовий метод складання
бюджету. Сьогодні більшість країн ЄС надають допо�
могу іншим країнам саме у формі програм, після
здійснення яких ЄС прагне бачити досягнення конкрет�
них результатів. У Сполучених Штатах програмно�
цільовий метод складання бюджету застосовується
більшістю урядів штатів і муніципальних урядів.

Дедалі більше дослідників схиляється до думки, що
найпрогресивнішими в плані застосування програмно�
цільового методу складання бюджету є Австралія та
Нова Зеландія. З регулярних бюджетних звітів, що ви�
даються цими двома країнами, видно, що вони досягли
вражаючого рівня відкритості й прозорості діяльності
урядових структур та результатів, які при цьому дося�
гаються. Саме їх досвід застосування програмно�цільо�
вого методу складання бюджету, в основі якого лежить
абсолютно нова для України бюджетна філософія, час�
то ставлять за приклад для наслідування рештою країн
світу [7].

На теперішній час з метою поступального макроеко�
номічного розвитку в Україні особливої ролі набуває
підвищення ролі держави, у тому числі — підвищення
ефективності державних витрат. У цьому контексті важ�
ливим є розвиток в Україні програмно�цільової техно�
логії бюджетування, причому не лише як технології за�
безпечення ефективності бюджетних витрат, а й у кон�
тексті декларованого курсу інтеграції України до Євро�
пейського Союзу з відповідними вимогами до форму�
вання бюджету.

Американський економіст Р.Хакет так визначає
зміст вище згаданого методу: "Програмно�цільовий ме�
тод — це системний метод визначення головної мети
діяльності, цілей і завдань організації та перевірки її
діяльності під час оцінки виконання бюджету шляхом
співвідношення її витрат, результатів і продуктивності
діяльності" [8].

Складовою частиною механізму публічного управ�
ління повинен стати програмно�цільовий підхід у дер�
жавному управлінні, програмно�цільовий метод бюдже�
тування, об'єднуючий основні функції управління і який
забезпечує зворотній зв'язок усіх елементів системи
(підсистем). У програмі економічних реформ на 2010—
2014 роки Президента України В.Ф. Януковича "Замож�
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не суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек�
тивна держава" значуще місце займає запровадження
середньострокового планування, комплексне викорис�
тання програмно�цільового методу (ПЦМ) бюджету�
вання для бюджетів усіх рівнів [9].

Головне завдання бюджетної політики в умовах
сьогодення полягає у пошуку важелів, здатних приско�
рити темпи економічного зростання та підтримати їх
на високому рівні протягом тривалого періоду. Необ�
хідною умовою забезпечення сталого розвитку є пе�
рехід у бюджетному процесі від планування ресурсів
до планування результатів, що передбачає, насамперед,
підвищення ролі програмно�цільових методів в уп�
равлінні видатками бюджету. Виконання ключових зав�
дань бюджетної політики, пов'язаних із переорієнта�
цією бюджетного процесу на досягнення кінцевих ре�
зультатів, потребує, насамперед, застосування прин�
ципу пріоритетності середньострокового планування,
яке має відповідати стратегічним напрямам економіч�
ної політики за умов суттєвого підвищення ефектив�
ності бюджетних витрат, що неможливо без удоско�
налення методів розроблення та виконання державних
цільових програм.

Запровадженню програмно�цільової методології
сприяло прийняття на державному рівні таких норма�
тивних документів: Бюджетного кодексу України
№2542�ІІІ від 21.06.2011 року та розпорядження Кабі�
нету Міністрів України "Про схвалення Концепції
програмно�цільового методу в бюджетному процесі"
№538�р від 14.09.2002 року. У статтях 2, 10, 87, 88, 90, 91
Бюджетного кодексу було вперше застосовано такі по�
няття, як "бюджетна програма", "класифікація видатків
за бюджетними програмами" та перелічені видатки, які
повинні здійснюватися відповідно до бюджетних про�
грам. У розпорядженні №538�р визначено загальні по�
ложення, елементи програмно�цільового методу та ета�
пи реалізації Концепції.

Новою редакцією Бюджетного кодексу України
уточнюється поняття програмно�цільового методу у
бюджетному процесі. Програмно�цільовий метод у бюд�
жетному процесі — метод управління бюджетними кош�
тами для досягнення конкретних результатів за раху�
нок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефектив�
ності використання бюджетних коштів на всіх стадіях
бюджетного процесу [10].

Програмно�цільовий метод у системі планування
фінансового розвитку регіону включає наступні етапи:

— визначення загальної мети програми та напрямів
реалізації завдань;

— розробку пріоритетних програм головними роз�
порядниками;

— визначення відповідального за виконання програ�
ми;

— розробку критеріїв результативності бюджетної
програми, критеріїв оцінки та аналізу.

Розвиток громад, підтримка високої конкурентос�
проможності без інноваційних підходів неможлива сьо�
годні. При застосуванні програмно�цільового методу
забезпечується чітке розуміння мети, яка відповідає се�
редньо� та довгостроковій стратегії розвитку територ�
іальної громади; прозорість фінансових потоків, що дає
можливість оцінити ступінь досягнення поставлених
цілей і завдань за наслідками виконання програми; підви�
щується фінансова дисципліна, оскільки встановлюють�
ся конкретні показники результативності відповідно до
показників видатків; підвищується ефективність розпо�
ділу і використання фінансових ресурсів; забезпечуєть�
ся пріоритетність напрямів й визначається доцільність
видатків.

Практика запровадження програмно�цільового ме�
тоду.

Підготовка міського бюджету із використанням
програмно�цільового методу (на прикладі м. Комсо�
мольська, Полтавської області).

У місті Комсомольську постійно впроваджуються
інноваційні технології менеджменту розвитку міста вза�
галі і управлінської діяльності органів місцевого само�
врядування зокрема. Етапною подією в ході цього про�
цесу стало створення Стратегії розвитку міста на 2002—
2006 рр., в якій визначені місія, бачення та стратегії
місцевого розвитку. В галузі управління, завдяки Стра�
тегії, вже існували важливі передумови для запровад�
ження програмно�цільового методу (ПЦМ). Але не існу�
вало зв'язку між програмними завданнями і реальними
коштами, які виділялись міським бюджетом на управлі�
ння. Фінансовий менеджмент зводився до управління
видатками (заробітна плата, комунальні послуги), а не
програмами, шляхами досягнення цілей.

У грудня 2002 р. було запропоновано усім зацікав�
леним фінансовим управлінням взяти участь у конкурсі
в проекті по запровадженню програмно�цільової мето�
дології у бюджетній сфері. Конкурс був оголошений
Проектом підтримки економічної та фіскальної рефор�
ми (ПЕФР). Можливість запровадити програмно�цільо�
ву методологію з'явилася в результаті участі міста як
партнера у цьому проекті спільно з фахівцями ПЕФР. З
травня 2003 по лютий 2005 років три області — Хмель�
ницька, Львівська і Полтавська — були пілотними регі�
онами проекту. Фінансування проекту здійснювалося
Агентством США з міжнародного розвитку. Підготов�
кою бюджету за ПЦМ був зроблений черговий крок до
підвищення ефективності та результативності управлі�
ння як містом в цілому, так і управлінської діяльності
самих органів місцевого самоврядування.

Уроки, які можуть стати корисними для інших міст.
Фінансове планування слід розглядати як складову ча�
стину процесу управління. Процес управління цілісний,
тому програмно�цільовий бюджет — це не окремий до�
кумент, а невід'ємна частина цього процесу. Обов'язок
керівників та тих, хто приймає рішення, — визначити цілі
та завдання, а бюджет виконує роль інструменту, що
забезпечує ефективне їх досягнення та відповідну
інформацію, яка є підставою для вибору найбільш відпо�
відного шляху витрачання коштів. Найважливішими
складовими ПЦМ є:

— стратегічне планування (Стратегічні програми
соціально�економічного і культурного розвитку об�
ласті, міста, району, села та інші);

— бюджетні програми та підпрограми;
— прогнозні показники доходів та видатків;
— довгострокове фінансове планування бюджету;
— планування капітальних інвестицій;
— аналіз витрат;
— аналіз, оцінка і моніторинг програм;
— прозорість бюджетного процесу за участю гро�

мадськості.
Кожна із вище перелічених складових не є харак�

терною тільки для ПЦМ. Усі вони є сучасними бюд�
жетними методиками, що збільшують ефективність та
продуктивність будь�якого бюджетного формату.
Але оскільки ПЦМ означає як систему, так і формат
фінансування, то, відповідно, потребує дотримання
всіх цих компонентів для того, щоб забезпечити уп�
равлінську інформацію, необхідну для встановлення
зв'язку між використаними ресурсами та результата�
ми програми.

Необхідно, щоб усі складові елементи ПЦМ вико�
нувалися. Інакше буде порушено системний підхід ме�
тодології і не буде досягнуто того ефекту, потрібно від
її впровадження [11].

Досвід міста Києва щодо запровадження програм�
но�цільового методу. Місто Київ є учасником Експе�
рименту із запровадження програмно�цільового мето�
ду на місцевому рівні, який проводиться Міністерством
фінансів України. Місто Київ долучилося до Експе�
рименту в 2010 році [12]. На 2011 рік розроблено 771
бюджетну програму по 49 головних розпорядниках
бюджетних коштів бюджету міста Києва, з них: 99 про�
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грам мають інвестиційний характер (або 12,8%); соц�
іально�культурну спрямованість мають 417 бюджетних
програм (або 54,0%); 103 (або 13,4%) програми, спря�
мовані на розвиток та покращення функціонування
житлово�комунального господарства та міської інфра�
структури. Велика увага була приділена заходам щодо
енергозбереження, завдяки яким можливо значно
підвищити результативні показники економії бюджет�
них коштів.

Із загальної кількості програм у 204 бюджетних про�
грамах визначені окремі завдання щодо заходів з енер�
гозбереження та відповідні результативні показники
економії бюджетних коштів, що мають бути досягнуті
за результатами впровадження таких заходів.

Усі програми мають чітку мету та чотири види інди�
каторів виконання, найважливіші з яких показники про�
дуктивності та ефективності. Це дозволить запровади�
ти в місті моніторинг та оцінку бюджетних програм, що
дасть можливість виміряти соціальний або економічний
ефект, отриманий від їх реалізації.

Одним із напрямів підвищення вмінь та навичок
співробітників Київської міської державної адмініст�
рації є участь у семінарах, тренінгах, нарадах щодо
підвищення ефективності бюджетування. Протягом
2010—2011 рр. фахівцями проведено семінари та трені�
нги щодо:

— запровадження програмно�цільового методу в
бюджетному процесі;

— підвищення ефективності управління бюджетни�
ми коштами у середньостроковій перспективі;

— механізмів моніторингу та оцінки ефективності
видатків на оплату енергоносіїв;

— підвищення ефективності фінансового плануван�
ня комунальними підприємствами в контексті пріори�
тетів розвитку міста.

У результаті запровадження ПЦМ у 2011 році Киї�
вською міською радою було затверджено додаток 3.1.
"Розподіл видатків бюджету міста Києва на 2011 рік
за програмно�цільовим методом" до рішення Київра�
ди "Про внесення змін до рішення Київради від
30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011
рік" (від 24.02.2011 №55/5442) та затверджено нака�
зами від 12.05.2011 паспорти бюджетних програм на
2011 рік.

На 2012 рік Київською міською радою затвердже�
но додаток 3.1. "Розподіл видатків бюджету міста Киє�
ва на 2012 рік за програмно�цільовим методом" до
рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2012
рік" (від 29.12.2011 №1100/7336) та затверджено пас�
порти бюджетних програм на 2012 рік наказами від
15.02.2012 Головного фінансового управління спільно
з головними розпорядниками бюджетних коштів бюд�
жету м. Києва.

Досвід міста Києва імплементовано на рівні держа�
ви. Міністерство фінансів України (лист від 18.10.2011
№31�05010�14�5/25528) довело додаток 3.1 до рішення
про місцевий бюджет всім учасникам державного Екс�
перименту по запровадженню ПЦМ на місцевому рівні
для практичного використання при формуванні відпов�
ідних бюджетів [13].

ВИСНОВКИ
1. Розвиток територіальних громад без інноваційних

підходів в управління неможливий. Система міського
управління повинна грунтуватися на універсальних та
сучасних принципах, методах, які, як показує світовий
досвід, дозволяють зробити її максимально ефектив�
ною.

2. Передбачення українських та світових вчених
кінця минулого сторіччя щодо приходу менеджменту до
публічного управління перетворюються на реалії.

3. Без інноваційних поглядів і зміни ментальності
очікується безперспективний рух по інерції і зане�
пад.

4. Програмно�цільове моделювання для сталого роз�
витку на рівні територіальної громади належить до
найбільш сучасних способів управління соціально�еко�
номічним розвитком.

5. Використання методології програмно�цільового
моделювання підсилює цільову спрямованість публічно�
го управління, забезпечує комплексність соціально�еко�
номічних процесів при досягненні поставлених цілей
суспільного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Ефективна промислова політика є важливою на

кожному етапі розвитку держави, особливо тепер, коли
в Україні функціонує економіка ринкового типу. Попри
зростання і розвиток промисловості, необхідно зверну�
ти особливу увагу на підвищення ефективності роботи
окремих напрямів промислового виробництва, форму�
вання такої законодавчо�нормативної бази, яка б доз�
волила підвищити конкурентоспроможність вітчизня�
них підприємств.

Виробництво ювелірних виробів є важливою скла�
довою переробної промисловості України, проте його
розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку дер�
жавних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це
зумовлено відносною інформаційною закритістю цьо�
го сектора ринку. Так, основні дані про ринок ювелір�
ної продукції можна отримати в Державному комітеті
статистики України [1] чи у Державній пробірній службі
Міністерства фінансів України [2]. Проблемою є те, що
інформація про виробництво ювелірних виробів не
відображається окремим рядком у щорічниках Держав�
ного комітету статистики, до того ж такі дані часто є
застарілими. Тому для грунтовних досліджень доціль�
но використовувати також інформацію, що надається
самими виробниками, а також публікації спеціалізова�
них видань, громадських організацій тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На даний момент в Україні не проводилось дослід�

жень з державного регулювання ювелірної галузі, на які
можна було б спиратись. Артюх Т.М. та Григоренко І.В.
у своїх дослідницьких роботах торкаються проблем без�
пеки та якості ювелірних виробів. Попівняк Ю.М., Ло�
зовська Г.М., Волкова Н.І. аналізують у своїх працях
розвиток ювелірної промисловості з економічної точ�
ки зору. Багато досліджень присвячено власне теоре�
тичним і практичним основам поняття "державне регу�
лювання" та державне регулювання промисловості. До
таких належать праці Шульги М.А., Неліпи Д.В., Сав�
кова А.П.

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що, незва�
жаючи на ріст обсягу ювелірного виробництва в Україні,
його продукція не витримує конкуренції на ринку з боку
іноземних виробників. Виробництво ювелірних виробів є
відносно молодою галуззю, яка має колосальний
внутрішній ринок, стрімке зростання й експортний потен�
ціал. З огляду на фінансове становище в країні, під впли�
вом постійного подорожчання золота, населення знову
розглядає ювелірні вироби як засіб накопичення. Усе це є
економічним ресурсом для подальшого розвитку. Отже,
актуальність дослідження проблем, пов'язаних із держав�
ним управлінням ринком ювелірних виробів, удосконален�
ня законодавства у цій сфері диктуються необхідністю за�
безпечення подальшого розвитку ювелірної галузі, її кон�
курентоспроможності на світовому ринку.
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МЕТА СТАТТІ
Завдання даної статті — проаналізувати норматив�

но�правову базу, якою регулюється ювелірна промис�
ловість України та виявити основні проблеми та особ�
ливості її функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з методів регулювання ринку є ліцензуван�

ня. Ліцензування діяльності з виготовлення ювелірних
виробів не відповідало основним принципам державної
політики у сфері ліцензування, принципам адекватності,
ефективності та збалансованості державної регулятор�
ної політики у сфері господарської діяльності [3] і по�
требувало внесення змін до чинного законодавства. Слід
зазначити, що в жодній європейській країні, крім Ук�
раїни та Білорусії, не запроваджено ліцензування заз�
начених видів господарської діяльності.

Верховна Рада України прийняла Закон України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо обмеження державного регулювання гос�
подарської діяльності" [4]. Згідно прийнятого Закону в
Україні ліквідується ліцензування виробництва, виго�
товлення ювелірних виробів та торгівля ними. Разом із
ліквідацією ліцензування автоматично скасовується не�
обхідність подання щоквартальних звітів про операції
з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням за
формою 1�ДМ�ДК, запроваджена наказом Міністерства
фінансів України від 07.07.2008 р. №894. Скасовується
також дія всіх вимог ліцензійних умов, таких як забез�
печення приміщень сховищем, охоронною та протипо�
жежною сигналізацією, ведення обліку дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння та інші. Відміна ліцен�
зування діяльності в сфері ювелірного виробництва та
торгівлі, ініціатором якої був Союз ювелірів України у
2007—2010 роках, спричинила зміни у системі держав�
ного регулювання ювелірною галуззю, які відображені
у таблиці [5].

Таким чином, Україна зробила ще один крок вперед
до європейських і світових стандартів державного ре�
гулювання ювелірної галузі.

Виведення на ринок України ювелірних виробів
можливе тільки після обов'язкового клеймування дер�
жавним пробірним клеймом. Обов'язкове клеймування
ювелірних виробів здійснюють Державна пробірна
служба та казенні підприємства пробірного контролю.
До речі, Державна пробірна служба здійснює обстежен�
ня не безоплатно. Таким чином, відбувається штучне
розширення власних повноважень Державної пробірної
служби та закріплення монопольного контролю у
ювелірній галузі.

За даними Державної пробірної служби України на
підставі звітної інформації органів державного про�
бірного контролю, лише деяким суб'єктам господарю�
вання надано право самостійного клеймування держав�
ним пробірним клеймом ювелірних виробів власного
виробництва. Це такі виробництва, як ВАТ "Київський
ювелірний завод", ДП "Львівський ювелірний завод", ДП
"Вінницький завод кристал", ЗАТ "Харківський ювелір�
ний завод. У 2011 році загальні обсяги надходження ви�
робів з дорогоцінних металів до органів державного
пробірного контролю та клеймованих заводами склали
14,3 млн шт. виробів з дорогоцінних металів і дорогоці�
нного каміння масою 49,9 тонн, що менше аналогічних
показників минулого року на 10% та 19,5% відповідно
[5].

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від
03.10.2012 р. №1080 "Про визнання такими, що втрати�
ли чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 2
березня 1998 р. № 238 і від 15 лютого 2002 р. № 157" [7],
вищезазначені суб'єкти господарювання втратили пра�
во самостійно клеймувати ювелірні вироби власного
виробництва державним пробірним клеймом. Впродовж
1998—2012 років це право мали лише 4 ювелірні заводи
(ВАТ "Київський ювелірний завод"; ДП "Львівський

ювелірний завод"; ДП "Вінницький завод кристал"; ЗАТ
"Харківський ювелірний завод"). Сьогодні вказані
підприємства зобов'язані подавати ювелірні вироби
власного виробництва на клеймування до державних
установ пробірного контролю нарівні з усіма іншими
виготовлювачами та імпортерами ювелірних виробів.
Цим рішенням Уряд України забезпечив рівні ринкові
умови для всіх виробників та імпортерів ювелірних ви�
робів.

Перед ювелірною промисловістю постають пробле�
ми, пов'язані з якістю виготовленої продукції: недотри�
мання виробниками вимог законодавства України у
сфері застосування технічних норм та стандартів,
відсутність на підприємствах системи управління якістю,
застосування суб'єктами господарювання "нестандар�
тних сплавів" та домішок, використання імпортних ліга�
турних сплавів низької якості, нестійких покриттів, які
не пройшли випробування на відповідність показникам
надійності та безпеки.

Державний гемологічний центр України проводить
перевірку якості дорогоцінного каміння, та відповід�
но до закону входить до сфери управління Міністер�
ства фінансів України і проводить незалежну експер�
тизу та контроль за якістю ювелірних виробів. Стан�
дарт ГОСТ 30649�99 "Сплавы на основе благородных
металлов ювелирные. Марки" фактично і юридично
застарів (закуповуючи нове імпортне устаткування,
вітчизняні майстри змушені працювати з нестандарт�
ними сплавами) [8]. Як наслідок, великий обсяг про�
дукції не підпадає під технічні норми. Отже, розвиток
ринку ювелірних виробів не можливий без введення
нових стандартів якості і розробки і впровадження
нових технічних умов.

Державний контроль якості виробів повинен охоп�
лювати і пробірний контроль, і гемологічний, і звичай�
ний контроль якості продукції, а не тільки оцінку
кількості дорогоцінного металу у виробі. Саме тому
нагальним є розроблення нових стандартів якості юве�
лірних виробів, нового органу державного контролю із
більш широким колом об'єктів (що не охоплює держав�
ний пробірний контроль: прилади, інструменти, лабо�
раторний посуд та інші вироби, що виготовлюються з
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння і при�
значені для наукових, виробничих, медичних та інших
цілей).

Ювелірна галузь в 2012 році отримала нищівний
удар. Унаслідок значного падіння споживчого попиту і
проблеми довкола визнання права малого ювелірного
бізнесу на єдиний податок ділова активність на ювелір�
ному ринку знизилася до критичного мінімуму. Відрод�
ження галузі можливе тільки при стабільному законо�
давчому полі, визначальному загальні правила госпо�
дарської діяльності на ювелірному ринку. Проект нової
податкової реформи, яким передбачено скасування всіх
пільг по сплаті ПДВ, в тому числі для спеціальних ре�
жимів оподаткування. Така податкова реформа здатна
знищити спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності.

Прийняття Закону України від 16.10.2012 р. №
5463�VI "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо діяльності  Міністерства
фінансів, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, інших центральних органів виконавчої вла�
ди, діяльність яких спрямовується і координується
через відповідних міністрів)" [9]. Цей закон змінює
правовідносини між суб'єктами господарювання, що
діють на ювелірному ринку, і між суб'єктами госпо�
дарювання та державними органами. Закон містить
низку суттєвих недоліків, які можуть значно по�
гіршити умови провадження діяльності суб'єктами
господарювання — учасниками ювелірного ринку,
знизити рівень побутового обслуговування населен�
ня, а також сприяти розбалансування системи дер�
жавного управління.
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Так, Закон передбачає встановлення обов'язку
суб'єктів господарювання передавати лом і відходи
дорогоцінних металів за договорами купівлі�прода�
жу або на умовах давальницької сировини для афі�
нажу підприємствам (абз. 4 п.п. 2 п. 28). Введення
цієї норми знищить 100% малих ювелірних майсте�
рень і пунктів дрібного ремонту ювелірних виробів.
При цьому зникнуть два види соціально затребува�
них побутових послуг — виготовлення ювелірних
виробів за індивідуальними замовленнями і ремонт
ювелірних виробів. Прийняття норм, в яких розпо�
рошуються між Мінфіном і Державною пробірною
службою України функції та повноваження з управ�
ління Державним фондом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, призведе до розбалансуван�
ня системи державного управління в цій сфері. Та�
ким чином, ряд норм Закону України від 16.10.2012
р. № 5463�VI однозначно потребує внесення змін
до них.

У 2012 році Державна податкова служба України
листом від 06.02.2012 р. №3443/7/17�1217 [9], запро�
вадила не передбачені Податковим Кодексом Украї�
ни заборони учасникам ювелірного ринку бути плат�
никами єдиного податку. Внаслідок штучно створе�
ної не правової ситуації постраждали вітчизняні ви�
робники і торговці ювелірними виробами. Адже 90
відсотків учасників ювелірного ринку є суб'єктами
малого підприємництва, які впродовж 1998—2012
років були платниками єдиного податку і мають виз�
начене Податковим Кодексом України право надалі
застосовувати спрощену систему оподаткування.
Внаслідок таких дій з боку ДПС України ювелірна
галузь України паралізована і знаходиться на межі
знищення. Суттєво знизилися бюджетні надходжен�
ня у вигляді 5 відсотків збору на загальнообов'язко�
ве державне пенсійне страхування від операцій про�
дажу ювелірних виробів з золота (крім обручок) пла�
тини та дорогоцінного каміння. Ряд казенних
підприємств пробірного контролю перейшли на одно�
або дводенний робочий тиждень, втративши обсяги
замовлень на випробування та клеймування ювелір�
них виробів від виробників, що вимушено простою�
ють. Ситуація була вирішена 6 червня 2012 року, але
лист ДПС України від 06.02.2012 р. №3443/7/17�1217
по суті визнаний незаконним і таким, що підлягає ска�
суванню. Податковий Кодекс України у чинній ре�
дакції дає право виробникам ювелірних виробів і реа�
лізаторам ювелірних виробів бути платниками єдино�
го податку без обмеження групи платників.

У такій ситуації стає не тільки непотрібним, але й
шкідливим для малого ювелірного бізнесу повторно
прийнятий 07.06.2012 р. законопроект №9661�д "Про
внесення змін до Податкового Кодексу України щодо
вдосконалення деяких податкових норм". Адже цим
законом обмежується існуюче право учасників ювел�
ірного ринку — фізичних осіб�підприємців обирати

групу платників єдиного податку лише третьою гру�
пою.

ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень можна зробити

висновки, що нормативно�правове регулювання ювелі�
рної сфери в Україні знаходиться на етапі формування
і має цілий ряд прогалин. До цих прогалин можна відне�
сти — складні процеси у системі оподаткування,
відсутність технічних норм та стандартів якості ювелір�
них виробів, які б регламентували не лише кількість до�
рогоцінного металу та його пробу, а й якість та місткість
лігатурних домішок, покриття і т.п. Слід зазначити, що
існування цих прогалин у системі державного управлі�
ння даної діяльності негативно позначається на стані
правового регулюванні господарського порядку цієї
сфери. Гармонічне і ефективне функціонування і роз�
виток ринку виробів із дорогоцінних металів і дорогоц�
інного каміння не можливі без розроблення і впровад�
ження нового механізму контролю якості виробів як
промислового призначення, так і ювелірних. Відміна
ліцензування даного виду діяльності, як неефективної
форми контролю, вже є першим кроком на шляху ство�
рення цього механізму. Для підтримки розвитку ювелі�
рного виробництва необхідно сформувати ефективну
податкову політику держави в контексті виробництва
та реалізації ювелірних виробів.
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