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ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВНЗ У

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ВСТУП
Проблеми сучасної вищої освіти загострилися в усьому

світі внаслідок економічних криз і поступового скорочення
соціальних програм, у тому числі й бюджетного фінансуван�
ня навчальних закладів. Особливо яскраво ці проблеми вис�
вітлилися в Україні, Росії та інших країнах колишнього СРСР
через труднощі трансформаційних змін у процесі політич�
них та суспільного�економічних змін, здобуття незалежності
та переходу до ринкових відносин. Ці проблеми за своєю сут�
тю не є унікальними і властивими окремим націям. Тому вони
повинні розглядатися в загальносвітовому контексті транс�
формації інституційних основ вищої освіти. Нові, ринково
орієнтовані та вкрай комерціалізовані умови існування уні�
верситетів у сучасному суспільстві поставили перед держав�
ними структурами, науковим і освітянським співтовариством
питання про відмову від колишніх методів роботи, заснова�
них на державному протекціонізмі і бюджетному фінансу�
ванні вищої освіти, пристосовування до нових жорстких умов
ринку, певному обмеженні академічної свободи і подальшої
комерціалізації університетської діяльності.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

Процеси глобалізації економіки, стрімке поширення
впливу бізнесу на всі сфери діяльності людства, комерціалі�
зація гуманітарних галузей суспільства, у тому числі науко�
вої діяльності та вищої освіти, призвела до виникнення фе�
номена академічного капіталізму (кінець 80�х — початок 90�
х років ХХ століття), комерціалізації результатів науково�
дослідницької та освітньої діяльності провідних дослідниць�
ких університетів [1; 2], появи підприємницьких університетів
[3], університетів�підприємств [4] і університетських
підприємств із комерціалізації результатів наукових дослі�
джень [5]. У США і деяких інших країнах світу відбулася ус�
пішна трансформація великих дослідницьких університетів,
в Австралії підприємницькі університети перетворилися в ун�
іверситети�підприємства, а досвід Кембриджського підпри�
ємства з комерціалізації результатів науково�технічної і ви�
нахідницької діяльності професорів і науково�технічного
персоналу університету Кембриджа просто вражають [6].

Нове соціально�економічне зовнішнє середовище вима�
гає від університетів трансформуватися у бік організаційної
моделі, що дає університетським викладачам додаткові сво�
боди. Це, перш за все, свобода активної діяльності,  направ�
леної   на  задоволення   сучасних  запитів ринку освіти і на�
уки й досягнення економічного розвитку університету і уні�
верситетського співтовариства. Саме тому у провідних ВНЗ

економічно розвинених країн стали з’являтися та удоскона�
люватися нові форми фінансування науки, утворюватися уні�
верситетські підприємницькі структури, дослідницькі ВНЗ
перетворилися у потужні підприємницькі університети та
університети�підприємства. Нові організаційні форми комер�
ціалізації науки мали на меті, по�перше, зниження інвести�
ційного навантаження на державу; по�друге, надати додаткові
фінансові кошти на дослідження і підвищення життєвого
рівня вчених і викладачів. Університетське (або академічне)
підприємництво також стало стабільним системним чинни�
ком ефективного способу здобуття доходу, який може реін�
вестуватися у розвиток інших сфер діяльності ВНЗ.

Досвід дослідження економіки ВНЗ економічно розви�
нених країн свідчить про те, що освітня, науково�дослідниць�
ка і виробничо�технологічна складові є істотною, але не єди�
ною статтею їхніх доходів. Навіть визнані дослідницькі уні�
верситети США, Великобританії, Західної Європи, Австралії
та  інших країн заробляють додаткові кошти, надаючи
сервісні послуги зовнішнім організаціям, у тому числі нада�
ючи за оплату в оренду високотехнологічної інфраструкту�
ри університетів для проведення конференцій, семінарів,
курсів, різних соціальних і спортивних заходів, наданні ме�
дичними підрозділами університетів лікувально�оздоровчих
послуг членам місцевої громади, через наукове консульту�
вання та виконанні професійних експертиз провідними нау�
ковцями. Важливими для бюджету ВНЗ є й надходження з
добродійних (освітніх, наукових, соціальних) фондів, від
вдячних випускників освітнього закладу та оплата за навчан�
ня від студентів (оплата навчання іноземних студентів може
складати істотну частину додаткових позабюджетних до�
ходів ВНЗ).

У різних країнах світу існують державні, комунальні та
приватні, неприбуткові та прибуткові ВНЗ, які мають свою
нормативно�правову базу [7—10]. Велика кількість ВНЗ од�
ночасно з навчанням і науковими дослідженнями здійснює
підприємницьку [2—3; 11—20] й різноманітну інноваційну
діяльність у сфері вищої освіти і освітньо�наукового обслу�
говування суспільства [17—18; 21]. Досвід провідних зарубі�
жних, зокрема американських, британських і австралійських
університетів, свідчить, що одним із головних засобів підви�
щення ефективності і якості освітньої і наукової діяльності є
так званий "академічний капіталізм" [2] та інноваційне ко�
лективне підприємництво [14; 16—18]. Цікавим також є досвід
системи вищої освіти Російської Федерації щодо створення
проектно�орієнтованих підприємницьких університетів із
професійною організацією [19] і розвитку підприємницьких
університетів [20]. Значним результатом у поєднанні підпри�
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ємництва, університетської науки і виробництва є утворення
успішних університетів�підприємств [4—6; 22], що вдало ре�
алізують ідею співпраці університетів, виробництв і держави
за моделлю "потрійної спіралі" [2—25].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Університетське підприємництво, або "академічний ка�

піталізм", поступово поширюється по всьому світу. По�
дальший розвиток і удосконалення академічного підприє�
мництва — підприємництва в сферах освіти і наукових дос�
ліджень — пов’язаний як  із подальшим проникненням рин�
кових механізмів у діяльність ВНЗ і систем вищої освіти,
так і з необхідністю виживання ВНЗ усіх типів і форм влас�
ності в умовах глобальних економічних криз. Тому в різних
країнах світу здійснюються дослідження і пошуки опти�
мальних інноваційних структур університетів, коледжів і
других типів ВНЗ, які могли б протистояти економічним
кризам, мали б більшу незалежність і самостійність і інших
використовувати усі можливості, що реально існують у
сьогоднішньому світі. На жаль, ця проблема майже не дос�
ліджується в Україні. Тому роботу присвячено проблемі
вивчення доцільності та можливостей впровадження уні�
верситетського підприємництва в Україні,  аналізу особ�
ливостей організації підприємництва у ВНЗ, окресленню
шляхів ефективної реалізації підприємницької діяльності
у ВНЗ.

Метою дослідження є:
1) аналіз феномена підприємницької діяльності універ�

ситетів (академічного капіталізму) і трансформації зарубі�
жних дослідницьких університетів у підприємницькі; вияв�
лення особливостей діяльності підприємницьких універси�
тетів, підприємств�університетів і університетських під�
приємств; оцінка внеску підприємницько�налаштованих
ВНЗ у науково�технічний, економічно�промисловий і соц�
іальний  розвиток різних країн світу; виявлення їхнього
місця і ролі у глобальному бізнес�середовищі та сучасному
суспільстві;

2) виявлення переваг підприємницької діяльності ВНЗ,
дослідження доцільності та необхідних умов для впрова�
дження цивілізованого підприємництва в системі вищої осв�
іти України;

3) розробка архітектури і концепції моделі сучасного
інноваційного підприємницького університету;

4) пошук шляхів підвищення ефективності співпраці ук�
раїнських ВНЗ із промисловістю і державою.

Стратегія дослідження в процесі аналізу різноманітних
підприємницько�налаштованих ВНЗ (підприємницьких уні�
верситетів, підприємств�університетів і університетських
підприємств) базувалася на системному принципі з викорис�
танням структурно�функціонального, системно�діяльнісно�
го, а також системно�генетичного підходів. У процесі емпі�
ричного й теоретичного дослідження  особливостей і шляхів
університетського (академічного) підприємництва  викорис�
товувалися методи абстрагування, аналізу і синтезу, індукції,
дедукції, моделювання, аксіоматичний, статистичний, а та�
кож системно�структурні та теоретико�інформаційні мето�
ди досліджень.

Підкреслимо, що в основу розробки архітектури і кон�
цепції моделі сучасного інноваційного підприємницького
університету покладено модульний принцип побудови мо�
делі ВНЗ. Концепція ґрунтується на ідеях: свободи і єдності
освіти і науки; незалежності та самостійності ВНЗ; відпо�
відності ВНЗ сучасним умовам і викликам суспільства; гнуч�
кості ВНЗ і можливості швидко реагувати і перебудовува�
тися; відсутності та запобіганні у ВНЗ негативних проявів,
що є несумісними з поняттями академічної етики і свободи;
наявність у ВНЗ групи академічних підприємців і підтрим�
ка підприємницьких ідей переважною більшістю колективу
закладу; підтримка підприємницької діяльності ВНЗ уря�
дом і громадськістю (існування в країні підприємницького
менталітету населення) і, завдяки цьому, реалізація взає�
мовигідної співпраці ВНЗ з виробництвом і державою (за
запропонованої Г. Іцковіцем моделлю "потрійної спіралі")
[23—25].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепцію "підприємницького університету" запропо�

нував Бартон Кларк [3; 11], який професійно дослідив і впер�
ше задекларував абсолютно новий спосіб функціонування
академічного співтовариства і університету в цілому — як
університету підприємницького типу. В ньому активна
підприємницька концепція, окрім реакції на запити клієнтів,
включає  активний компонент формування внутрішнього се�
редовища у відповідності до потреб подальшого ефектив�
ного розвитку університету. У цій концепції робиться на�
голос на тому, що університет повинен зробити сам, щоб
успішно відповідати зовнішнім викликам [12�13]. Концеп�
ція  є конкретною, побудованою на основі вивчення досві�
ду декількох динамічних і успішних університетів, що роз�
виваються і являють собою позитивний приклад. Кларк роз�
глядає термін "підприємницький" як характеристику сусп�
ільної системи — тобто університету в цілому із його підроз�
ділами, дослідницькими центрами, факультетами, школами
і периферією. На думку Б. Кларка, ефективне колективне
підприємництво не виводить університет за кордони його
законної академічної діяльності; навпаки, академічне
підприємництво створює додаткові ресурси і інфраструк�
туру, що дозволяє укріпити репутацію ВНЗ.

Термін "академічний капіталізм" у 1990 році було запро�
поновано Едвардом Хаккетом [1] для визначення важливих
структурних змін у науці. Важливою теоретичною роботою в
цій галузі стала монографія Шейлі Слотер і Гарі Родерса [2],
в якій вони зазначили, що для того, щоб зберегти або збільшити
ресурси, викладачі повинні все більшою мірою конкурувати
за "зовнішні" долари, які пов’язані з ринково орієнтованими
дослідженнями, що відносяться до різних прикладних, комер�
ційних, стратегічних і цільових досліджень. Ці гроші можуть
бути у формі дослідницьких грантів і контрактів як наслідок
партнерства з промисловістю і урядом, трансферу технологій
або ж у формі залучення більшого числа студентів, здатних
запропонувати вищу плату за навчання.

Автори книги називають ринкову або ринково�подібну
(marketlike) діяльність ВНЗ як закладу, так і його співробіт�
ників — викладачів і науковців із залучення зовнішніх гро�
шових коштів академічним капіталізмом. Головними су�
б’єктами академічного капіталізму виступають "підприєм�
ницько�орієнтовані ВНЗ" разом із своїм професорсько�вик�
ладацьким, науковим, інженерним і допоміжним персоналом
(із обов’язковим залученням студентів).

1. Трансформаційні зміни звичайних (дослідницьких)
університетів у напрямі  їхнього перетворення у підприєм�
ницькі ВНЗ.

Б. Кларк пропонує наступні напрями трансформації зви�
чайної університетської структури до підприємницького уні�
верситету: посилення управлінського ядра університету; роз�
ширення і розвиток університетської периферії; диверсифі�
кація джерел фінансування; стимулювання основного про�
фесорсько�викладацького складу; розвиток інтегрованої
підприємницької культури [3; 11—13].

Необхідно додати, що перетворення університетів у
підприємницькі відбувається завдяки правильній інноваційній
політиці ВНЗ. У процесі підприємницьких перетворень ви�
никають інноваційні відносини в колективі співробітників
ВНЗ. Характер цих відносин (стосунків) може сприяти чи
протидіяти впровадженню підприємницьких ідей у ВНЗ. Та�
кож, безперечно, вирішальним фактором успіху чи невдачі
на шляху перетворення університетів у підприємницькі є
вплив навколишнього середовища, у якому існує універси�
тет, що трансформується: сприяння, нейтральна  позиція (або
байдужість) чи протидія.

З урахуванням наведеного вище запропонуємо таку мо�
дель трансформації звичайних (дослідницьких) університетів
у підприємницькі ВНЗ (рис. 1).

2. Архітектура і модель підприємницького університету.
Далі запропонуємо такі архітектури моделей звичайно�

го дослідницького непідприємницького університету  (рис.
3) та інноваційного підприємницького університету дослід�
ницького типу (рис. 4). В цій архітектурі використовуються
модулі таких типів:
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    Рада засновників/Рада директорів або президент/рек�

тор ВНЗ: позначимо  1. Адміністративно�керівні модулі

— вчена рада ВНЗ (із секціями за напрямами основної діяль�
ності ВНЗ), спеціалізовані вчені ради, рада підприємців, про�
фесійне об’єднання професорсько�викладацького і науково�
го персоналу, студентські та інші громадські дорадчі ради.

Ці модулі далі позначимо .

2. Навчальний модуль (навчальна структурна одиниця)

— кафедра. Позначимо його так: .

3. Науково�дослідницький модуль (науково�дослідниць�
ка структурна одиниця) — науково�дослідницька лаборато�

рія (НДЛ). Ці модулі позначимо .

4. Допоміжні модулі (структурні одиниці) для підтримки
навчальної діяльності (реалізації навчальних програм) і нау�
ково�дослідницьких робіт (науково�дослідних проектів) —
навчальна частина, наукова частина (з аспірантурою/докто�
рантурою) експериментальні майстерні (інженерно�технічні,
ремонтні, слюсарно�механічні), бібліотеки, різноманітні фон�
ди з патентними фондами навчальної та науково�технічної
продукції,  комп’ютерні центри і комплекси, системи підтрим�
ки Інтернет та Інтранет, їдальні (кафетерії), спортивні спо�
руди, медичні пункти, оздоровчі табори, господарські і буд�
івельно�ремонтні служби, аналітично�бухгалтерські та фан�

драйзингові підрозділи. Позначимо як .

5. Виробничо�технологічні модулі (структурні одиниці,
або відділи) — експериментальні виробничі комплекси (які
доводять результати НДР до експериментальних зразків із
подальшим впровадженням у серійне або спеціалізоване інду�
стріальне виробництво), навчально�експериментально�ви�
робничі господарства (сільськогосподарське, лісництво, тва�
ринницькі, рибні тощо), клінічно�лікарняні заклади і уста�
нови у складі ВНЗ, підприємницькі фірми. Ці модулі позна�

чимо .

6. Підприємницький модуль (група підприємців): позна�

чимо її як , а підприємницьку Раду засновників/Раду

директорів або президента/ректора ВНЗ (з наявністю

Рис. 2. Універсальна модульна архітектура (структура)
сучасного дослідницького (навчально3науково3

дослідницького) університету непідприємницького  типу

Рис. 3. Універсальна модульна архітектура (структура)
сучасного дослідницького (навчально3науково3

дослідницького) підприємницького університету

Рис. 1. Головні складові трансформаційних змін у звичайних
(дослідницьких) університетах (з використанням концепції

Б.Р. Кларка), а також місце інноваційної політики,
інноваційних відносин і  вплив навколишнього середовища,
що є необхідними умовами ефективного перетворення цих

закладів у підприємницькі університети

Умовні позначення: 1 — посилений направляючий центр (управ�
лінське ядро, управлінський стрижень) — центральне керівництво; 2
— постійне гарно стимульоване академічне середовище (академічна
серцевина); 3 — інтегрована (корпоративна) підприємницька куль�
тура; 4 — інноваційна політика та інноваційні відносини: посилення
колегіальності у прийнятті рішень і управління всіма сферами діяль�
ності ВНЗ; 5 — різноманітність бази фінансової підтримки; 6 — роз�
ширена периферія, де можна розвиватися; 7 — вплив навколишньо�
го середовища: сприяння — підтримка підприємництва у суспільстві
та сприяння підприємницькому перетворенню ВНЗ (позитивний
вплив);  нейтральне ставлення до підприємництва і трансформацій�
них змін у ВНЗ у підприємницькому напрямі (нейтралітет: не спри�
яння, але й неперешкоджання); не сприяння — негативне ставлення
до підприємництва у суспільстві та не сприяння або перешкоджання
підприємницькому перетворенню ВНЗ (негативний вплив).
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підприємницького бачення, підприємницьких задатків і

підприємницьких рис характеру) позначимо як .

7. Усі модулі мають безпосередній зв’язок кожний із кож�
ним і з усіма одночасно через інформаційні канали, які далі
позначимо лініями _________,   і вузли зв’язку, їх далі по�
значимо точками .

Використаємо далі  запропоновані раніше автором кон�
цепції щодо організації у підприємницьких університетах
навчального процесу, наукових досліджень, навчального та
наукового обслуговування населення і виробництва, наведені
визначення, сфери призначення, а також пропозиції щодо
застосування нових підходів в організації діяльності іннова�
ційного підприємницького університету (або ВНЗ) [26]. Тоді,
об’єднавши навчальні модулі (навчальні структурні одиниці)
— кафедри у коледжі або факультети, а науково�дослід�
ницькі модулі (науково�дослідницькі структурні одиниці) —
науково�дослідницькі лабораторії (НДЛ) у науково�дослідні
інститути (НДІ) або науково�дослідницькі комплекси (НДК),
які об’єднують декілька НДІ і НДЛ, допоміжні служби і ви�
робничо�технологічні  підрозділи, можна представити таку
універсальну модульну архітектуру (структуру) сучасного
дослідницького (навчально�науково�дослідницького)
підприємницького ВНЗ (рис. 4).

Окремим і дуже важливим напрямом діяльності сучасно�
го підприємницького університету є генерування підприєм�
ницьких ідей, які базуються на творчому використанні існую�
чого досвіду та розробці інноваційних проектів. Оскільки лю�
дей із підприємницькими рисами характеру, підприємницьки�
ми задатками і підприємницьким мисленням існує не більше
4—6% від загальної чисельності населення, а в системі освіти і
науки їхнє процентне відношення до основного викладацько�
го, наукового і допоміжного складу може бути трохи вищим
(за рахунок кращої освіченості і приналежності до пошуко�
вих сфер діяльності в науці, техніці та освіті), цілком достат�
ньо для підприємницького ВНЗ мати невелику групу такого
типу підприємців (до 10% від загальної кількості працівників).
Головною необхідною умовою успіху є наявність у ВНЗ кері�
вника (президента, ректора, проректора) з підприємницьким
баченням, а необхідною і достатньою умовою — поділення
підприємницьких задумів усіма (або — переважною більшістю)
членами колективу ВНЗ. Ясна річ, що успішна підприємниць�
ка діяльність може здійснюватися  за  наявності  необхідних
свобод  —  свободи  творчості,  свободи мислення, свободи
слова і гарантованого захисту прав і учасників творчого про�
цесу (всієї гами і всіх сфер діяльності співробітників ВНЗ). Го�
ловними і обов’язковими чинниками успіху підприємництва у
ВНЗ є також чесність і висока моральність усіх співробітників
(включаючи студентів і аспірантів як невід’ємної частини ко�
лективу ВНЗ). Ці положення навіть не можуть обговорювати�
ся, а тим більше — піддаватися сумніву. В колективі, як в ро�
дині, все має ґрунтуватися на чесності, порядності, мораль�
ності і взаємній повазі.

Група підприємців ВНЗ може складатися зі співробіт�
ників кафедр, лабораторій, інших підрозділів і виконувати
свої підприємницькі пошукові дії або безпосередньо на своє�
му робочому місці, або у спеціально виділеному приміщенні,
або у якості "підприємницької секції" при раді засновників
(раді директорів), ректораті, вченій раді ВНЗ із обов’язко�
вим оприлюдненням, обговоренням і прийняття загалом ВНЗ
нових підприємницьких ідей і проектів.

У розвиток ідеї О.О.Грудзинського щодо проектно�орі�
єнтованого професійного університету [19] запропонуємо
універсальну модульну програмно�проектну архітектуру
(структуру) сучасного дослідницького підприємницького
ВНЗ, у структурі якого є тільки навчальні програми, наукові
та інші проекти (рис. 5). Ясно, що будь�які окремі модулі
можуть або нарощуватися, або розподілятися  (розосеред�
жуватися) по різних місцях — там, де засновано нову пери�
ферію (навчальні або наукові програми, допоміжні, вироб�
ничо�технологічні проекти) і виробництва (компанії, фірми).
Центральними є підприємницькі проекти.

Рис. 4.  Універсальна модульна архітектура (структура)
сучасного дослідницького (навчально3науково3

дослідницького) підприємницького ВНЗ, у структурі якого
є коледжі або факультети, науково3дослідні підрозділи –

НДІ або НДК (науково3дослідницькі комплекси, які
об’єднують декілька НДІ і НДЛ), допоміжні служби і

виробничо3технологічні  підрозділи

Рис. 5.  Універсальна модульна програмно3проектна
архітектура (структура) сучасного дослідницького

підприємницького ВНЗ, у структурі якого є тільки навчальні
програми, наукові та інші проекти (авторська розробка)
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Зосередимося на підприємницькій складовій розгляну�
тих вище дослідницьких університетів. Дійсно, підприєм�
ницькі ВНЗ характеризуються наявністю наступних голов�
них чинників.

1. Найвище керівництво (власники, рада директорів, пре�
зидент, головний керівник) з підприємницьким баченням і,
бажано, з підприємницькими задатками.

2.  Група ключових підприємців, які генерують підприєм�
ницькі ідеї і беруть участь у розробці підприємницьких проектів,
мають необмежений рівень свободи у своєму творчому підприє�
мницькому пошуку і спираються на підтримку колективу.

3.  Наявність  співробітників�виконавців  високої  про�
фесійної  кваліфікації,  які втілюватимуть у життя інноваційні
підприємницькі програми в ринкових умовах.

4. Інтегрована (корпоративна) підприємницька культу�
ра в колективі, де кожний  співробітник (або переважна
більшість членів колективу) поділяють підприємницькі погля�
ди керівництва і реально підтримують підприємницькі пол�
ітику і програми організації, сумлінно працюють і відчува�
ють себе відповідальними за результати.

5. Панування в колективі ліберальних цінностей, демок�
ратичних поглядів, свобод, високих морально�етичних норм,
чесності, гласності, прозорість діяльності, вчинків і поведін�
ки усіх без винятку членів колективу ("зверху донизу").

6. Використання в роботі інноваційних методів навчан�
ня, новітніх ОПП (освітньо�професійних програм), різнома�
нітних курсів і дисциплін, міждисциплінарного і багатодис�
циплінарного підходів у навчанні,  сучасного обладнання,
новітніх техніки і технологій, підготовка фахівців різних
освітніх рівнів, максимальне залучення студентів, аспірантів
(докторантів) до наукових досліджень і викладання.

7. Існування в оточуючому середовищі (громадянському
суспільстві) підприємницького менталітету — підтримка
(хоча б моральна) державою і пересічними громадянами
підприємницького способу життя і підприємництва як голов�
ного і необхідного фактора економічного зростання всього
суспільства. Важливою є плідна співпраця ВНЗ (наукових
установ) із промисловістю за підтримки держави щодо швид�
кого впровадження результатів діяльності університетів і
НДІ у серійне виробництво. Вирішення цієї проблеми дозво�
лить нарощувати як інтелектуальний і науково�технічний
потенціал регіону (країни), так і позитивно впливати на роз�
виток економіки держави.  При цьому зауважимо, що зап�
ропонована Г. Іцковіцем модель розвитку суспільства за "по�
трійною спіраллю" підтвердила свою життєвість і ефек�
тивність в економічно розвинених країнах і зараз широко
використовується в Російській Федерації. Ця модель є до�
цільною для використання і в умовах України.

Усі без винятку чинники є абсолютно необхідними (але
недостатніми без наявності підприємницьких ідей і творчості)
для цивілізованого підприємництва.

Проаналізуємо основні етапи діяльності підприємниць�
кого підрозділу інноваційного підприємницького ВНЗ у
різних сферах його діяльності.

3. Підприємницькі складові діяльності університетів.
Наведемо далі схеми основних етапів діяльності підпри�

ємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ у сфері продукування нових знань, пошу�
ку замовлень, інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації
заходів із захисту авторських прав, ліцензування і комерціа�
лізації результатів НДР і ДКР (рис. 6); із комерціалізації ре�
зультатів у сфері передачі нових знань у процесі надання
вищої освіти та інших освітніх послуг, розробка новітніх на�
вчальних планів і програм, введення нових дисциплін, нових
спеціалізацій, нових спеціальностей і нових напрямів освіти
(і вищої освіти) (рис. 7); із комерціалізації послуг адмініст�
ративно�господарських і виробничих робіт, надання спортив�
но�оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних гос�
подарств і виробництв (рис. 8).

Етап І. Продукування нових знань у різних галузях на�
уки, техніки і технологій:

1. Пошук потенційних замовлень на НДР, проектів, ПКР,
пошукові дослідження щодо нових напрямів науки і техніки,
інноваційних технологій тощо.

2. Добір виконавців з числа наукового, інженерного і
викладацького персоналу; широке залучення студентів, ас�
пірантів і докторантів до наукових досліджень, проектно�
конструкторських та інженерно�технічних робіт. Організа�
ція виконання фундаментальних і прикладних досліджень.

3. Здійснення  захисту авторських прав: патентування
винаходів, відкриттів, інноваційних науково�технічних роз�
робок, ліцензування результатів НДР і ПКР. Передача звітів
із НДР і ПКР замовникам (за договорами або контрактами
на виконання пошукових наукових досліджень, при необхі�
дності — передача замовникам дослідних зразків). Підписан�
ня актів прийому�передачі і закриття договорів (контрактів).

    Етап ІІ. Комерціалізація результатів НДР і ДКР.
4. Пошук потенційних споживачів результатів НДР і

ПКР, продаж ліцензій на право використання результатів
НДР і ПКР.

5. Розробка дослідних зразків і організація малосерій�
ного (а за наявності необхідних можливостей — великосе�
рійного) виробництва продукції (зразків, виробів, обладнан�
ня, устаткування, технічних засобів, технологій тощо).

6. Подальша реалізація потенційним споживачам резуль�
татів НДР і ПКР.

7. Зворотній зв’язок: відгуки споживачів, промисловості,
пропозиції щодо вдосконалення або переробки проектів і
дослідних зразків.

8. Реагування на відгуки споживачів, промисловості, про�
позиції щодо вдосконалення або переробки проектів і дос�
лідних зразків.

9. Запуск вдосконаленої (доробленої) продукції (зразків,
виробів, обладнання, устаткування, технічних засобів, тех�
нологій тощо) у промислове (серійне) виробництво. Відра�
хування дивідендів на рахунок університету.

10. Рекламна та маркетингова діяльність щодо спільного
з промисловими (індустріальними) та виробничими підприє�
мствами просування виробленої продукції (виробів, облад�
нання, устаткування, технічних засобів, технологій тощо) на
внутрішні та міжнародні ринки, інформування потенційних
споживачів щодо переваг її переваг, участь у конкурентній
боротьбі на ринках збуту, розробка заходів щодо подальшого
її вдосконалення у відповідності до ринкових потреб і вимог.

11. Реінвестування отриманих коштів від комерційного
використання результатів наукових досліджень у діяльність
університету.

12. Широке інформування суспільства щодо результатів
НДР, ПКР і фундаментальних наукових досліджень з метою
набору максимальної кількості абітурієнтів для вступу і на�
вчання у ВНЗ, залучення додаткових науково�дослідницьких
ресурсів, запрошення до співпраці видатних вчених (дослід�
ників, науковців, інженерів�конструкторів) та інших прак�
тиків. Проведення форумів, з’їздів, міжнародних, національ�
них і регіональних конференцій, колоквіумів, семінарів, круг�
лих столів, видання результатів наукових зібрань тощо.

У цьому сенсі досить цікавим і корисним є досвід Томсь�
кого державного університету управління і радіоелектроні�
ки — ТУСУР із інноваційного розвитку, комерційного впро�
вадження результатів наукових досліджень, ефективної
співпраці з місцевим урядом і підготовки висококваліфіко�
ваних фахівців для РФ [27].

Етап І. Організація високоякісного навчального проце�
су (надання високоякісних освітніх послуг).

Пошук нових навчальних засобів передачі знань. Розроб�
ка і впровадження у навчальному процесі інноваційних:

1. Напрямів навчання, нових спеціальностей, спеціалі�
зацій, дисциплін, курсів.

2. Навчальних планів, навчальних програм, програм
курсів (лекцій, практичних і семінарських занять тощо).

3. Методів і методик навчання.
4. Навчально�методичних розробок, навчально�методич�

них матеріалів (НММ) і навчально�методичних комплексів
(НМК), посібників, підручників тощо.

5. Методів і методик навчання (викладання) — проведен�
ня лекцій, семінарських і практичних робіт, "кейсових ме�
тодів" (розбір практичних ситуацій), ігрових методів навчан�
ня, курсових форм навчання й поглиблення (підвищення,
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поліпшення) знань, підвищення кваліфікації, перепідготов�
ки, надання другої (іншої) освіти, самостійного навчання.

6. Застосування новітніх технологій навчання: інфор�
маційні технології, дистанційне навчання, дистанційний кон�
троль самостійного навчання студентів.

7. Розробка і впровадження нових методів і методик кон�
тролю засвоєння знань і оцінки результатів навчання сту�
дентів (методів і методик проведення екзаменів, тестів, кон�
трольних і перевірочних робот, самостійного контроль).

8. Оформлення патентів, авторських свідоцтв, захист
інтелектуальної власності розробників інноваційних методів,
методик і технологій навчання, інноваційних навчально�ме�
тодичних розробок, НММ, НМК, навчальних програм, курсів
тощо.

Етап ІІ. Застосування підприємницьких методів у на�
вчальній (освітній) діяльності:

9. Добір висококваліфікованого професорсько�викла�
дацького складу.

10. Набір і навчання студентів на контрактній основі.
11. Набір іноземних студентів і навчання їх на кон�

трактній основі.
12. Пошук потенційних замовлень і замовників на підго�

товку і перепідготовку кадрів (в тому числі — науковців
різних наукових ступенів), підвищення кваліфікації, отриман�
ня другої (іншої) освіти, курсові форми підвищення (поглиб�
лення) знань, НДР, проектів, ПКР, пошукові дослідження з
удосконалення існуючих НММ і НМК.

13. Пошук потенційних місць проходження професійної
(виробничої) практики і роботодавців (фірм, компаній,
підприємств, установ, закладів, інших видів організацій тощо)
для випускників ВНЗ.

14. Зворотній зв’язок: відгуки з місць проходження про�
фесійної (виробничої) практики і роботодавців щодо якості
підготовки студентів у ВНЗ і пропозиції щодо вдосконален�
ня навчального процесу або освітніх послуг.

15. Реагування на відгуки з місць проходження профе�
сійної (виробничої) практики і роботодавців щодо якості
підготовки студентів у ВНЗ і пропозиції щодо вдосконален�
ня навчального процесу або освітніх послуг. Удосконалення
навчальної (освітньої) діяльності.

16. Рекламна та маркетингова діяльність, а також широ�
ке інформування суспільства щодо результатів навчальної
(освітньої) діяльності ВНЗ, якості підготовки фахівців,  ви�
користання новітніх засобів методів і технологій навчання,
високої конкурентоспроможності ВНЗ на внутрішньому та
зовнішньому ринках освітніх послуг, а випускників ВНЗ —
на внутрішньому та зовнішньому ринках праці з метою на�
бору максимальної кількості абітурієнтів для вступу і навчан�
ня у ВНЗ, залучення додаткових фінансових ресурсів
(грантів, фондів, дотацій, пожертв меценатів тощо), запро�
шення до співпраці видатних викладачів, вчених, практиків.

17. З метою підвищення іміджу, конкурентоспромож�
ності, глибокого вивчення ринків науки, освіти, професій,
праці, а також попиту суспільства на навчальні та освітні

Рис. 6. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ у сфері продукування нових знань, пошуку замовлень, інвесторів, виконавців НДР і ДКР, організації

заходів із захисту авторських прав, ліцензування і комерціалізації результатів НДР і ДКР

Рис. 7. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ із комерціалізації результатів у сфері передачі нових знань у процесі надання  вищої освіти та інших
освітніх послуг, розробка новітніх навчальних планів і програм, введення нових дисциплін, нових спеціалізацій, нових

спеціальностей і нових напрямів освіти (у тому числі вищої освіти)

Рис. 8. Схема основних етапів діяльності підприємницького підрозділу (підприємницького модуля або групи
підприємців) ВНЗ із комерціалізації послуг адміністративно3господарських і виробничих робіт, надання спортивно3

оздоровчих і лікувальних послуг, утворення власних господарств і виробництв
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послуги — проведення різноманітних майстер�класів, освіт�
ньо�культурних і навчально�методичних семінарів, зустрічей
з абітурієнтами, їхніми батьками, потенційними роботодав�
цями, днів кафедр, факультетів, відкритих дверей ВНЗ,  яр�
марок професій і випускників, організація відкритих лекцій
тощо.

18. З метою розширення міжнародного співробітництва і
збільшення набору іноземних студентів — організація широ�
комасштабних міжнародних проектів і програм із  співробіт�
ництва з зарубіжними країнами, пошук посередників (орга�
нізацій і фізичних осіб) із добору потенційних абітурієнтів з
числа іноземних громадян на різні форми навчання.

Етап організації ефективної адміністративно�госпо�
дарської та виробничої діяльності ВНЗ, комерціалізація по�
слуг для сторонніх юридичних і фізичних осіб із застосуван�
ням підприємницьких методів.

1. Адміністративно�господарське забезпечення навчаль�
ного процесу та освітніх послуг, науково�дослідницької діяль�
ності та винахідництва, науково�технічної, проектно�конст�
рукторської, інженерно�технічної та виробничої діяльності.

2.  Видавничо�виробнича діяльність: розробка і видання
фундаментальної та популярної наукової, навчально�мето�
дичної літератури та періодичних видань, сприяння підго�
товці та виданню художньої літератури тощо.

3.  Експертно�патентна та бібліотечна діяльність: вико�
нання експертиз та експертних оцінок у всіх галузях знань,
науки і техніки, патентування та охорона авторських прав
на винаходи, формування та ведення бібліотечних фондів,
надання послуг із множення бібліотечно�бібліографічних ма�
теріалів.

4. Надання на бюджетній (для студентів, викладачів, на�
уковців і співробітників ВНЗ) і комерційній (для сторонніх
користувачів) основі інформаційних послуг, організація та
надання Інтернет�послуг, впровадження новітніх Інтернет�
технологій,  організація Інтранет�мереж, розробка та впро�
вадження спеціального програмного забезпечення дистанц�
ійних методів доступу до інформації та навчання, розробка
баз даних і баз знань, надання до них доступу користувачам
через інформаційні мережі, апаратно�інформаційна органі�
зація та підтримка дистанційного навчання.

5. Організація на бюджетній (для студентів, викладачів,
науковців і співробітників ВНЗ) та комерційній (для сто�
ронніх користувачів) основі різноманітних заходів і програм
(лекції, семінари, доповіді, виступи перед слухачами і в мас�
медіа) з метою популяризації та розповсюдження знань,
інформації щодо новітніх досягнень людства у розвитку на�
уки, техніки і технологій, різних сфер людської діяльності,
екологічної та медичної просвіти.

6. Організація на громадських засадах і комерційній ос�
нові молодіжних таборів для студентської молоді і членів
місцевої (регіональної) громади; створення на території кам�
пусу дитячих садків для дітей співробітників закладу і членів
місцевої громади; організація побутового обслуговування в
кампусах ВНЗ, надання інших видів побутово�комунальних
і ремонтно�будівельних робіт тощо.

7. Спортивно�оздоровча: залучення до занять фізкуль�
турою і спортом усіх студентів і співробітників ВНЗ, органі�
зація участі всіх членів колективу ВНЗ у різноманітних зма�
ганнях в індивідуальних і командних видах спорту, створен�
ня необхідних умов для участі спортсменів і команд у місце�
вих, регіональних, загальнодержавних і міжнародних зма�
ганнях тощо. Організація та надання на комерційній основі
спортивно�оздоровчих послуг та передача в оренду фізкуль�
турно�спортивних комплексів для членів місцевої громади.

8. Лікувальна (у тому числі — на комерційній основі)
діяльність (університетські медичні факультети і відділення,
лікарні): надання лікувально�оздоровчих і клінічних послуг
усім студентам, членам колективу ВНЗ і місцевої громади (на
комерційній основі), концентрація на розробці і практично�
му використанні новітніх методів і засобів лікування, надан�
ня невідкладної медичної допомоги.

9. Організація на громадській і комерційній основі теат�
ральної та клубної діяльності на території кампусу для всіх
членів колективу закладу і місцевої громади, спільна участь

ВНЗ і місцевої громади у святкових заходах і урочистостях.
10. Будівельно�ремонтно�експлуатаційна діяльність: бу�

дівництво і утримування кампусів із необхідною інфраструк�
турою (гуртожитки, будинки або квартири для викладачів і
науковців, заклади харчування, побутових послуг, спортивні
майданчики, лікарні або лікарняні пункти, власну охорону
тощо), передача в оренду об’єктів капітального будівництва,
нерухомості, обладнання, техніки, устаткування.

11. Підприємницько�виробнича діяльність: виховання у
населення Землі економічного мислення, підприємницького
менталітету, необхідних професійних знань для здійснення
підприємницької виробничої діяльності, економічного госпо�
дарювання, розвитку та удосконалення суспільних економіч�
них процесів, сприяння розвитку малого, середнього і вели�
кого бізнесу, навчання людей самореалізації та веденню влас�
ного бізнесу, професійна підготовка ефективних підприємців,
виробників, управлінців (менеджерів), економістів для всіх
сфер економічної діяльності, в тому числі використання
підприємництва та ринкових механізмів для успішного вико�
нання місій і завдань ВНЗ, підвищення фінансової стабільності
закладів для здійснення ними академічної діяльності тощо.

12. Для отримання додаткових коштів — організація
власних експериментально�дослідницьких і виробничо�гос�
подарських господарств, підприємств, майстерень і побуто�
вих служб. А саме: сільськогосподарських і лісогосподарсь�
ких ділянок; будівельно�ремонтних структур; поліграфічних
підприємств; майстерень з обробки деревини і в подальшому
виробництва різноманітної продукції (учнівські меблі, вікна
і двері для освітніх закладів тощо); майстерні зі збору сучас�
них комп’ютерно�інформаційних засобів і устаткування;
різноманітні побутово�сервісні служби тощо.

До служб, що здійснюють підприємницькі напрями уні�
верситетської діяльності, доцільно віднести підрозділи з:

— набору на різні форми навчання місцевих (вітчизня�
них) студентів та іноземців;

— зовнішніх комунікацій (стосунків), у тому числі — і
міжнародних. Ця служба шукає викладачів (вітчизняних і
зарубіжних), бере участь у корпоративних заходах — за зап�
рошенням інших організацій, у діяльності професійних асо�
ціацій та об’єднань; організує програми з направлення сту�
дентів і викладачів на зарубіжні навчання і стажування, до�
мовляється про умови таких зарубіжних програм;

— пошуку ВНЗ�партнерів, із якими доцільно співпрацю�
вати ВНЗ: акредитаційні комісії і різні престижні професійні
асоціації, вступ до яких сприятиме підвищенню статусу,
іміджу та популярності ВНЗ (в країні та за її межами);
підприємства і фірми�партнери, що беруть студентів на прак�
тику із їхнім подальшим працевлаштуванням у себе; підприє�
мства і фірми�партнери, які присилають на навчання до ВНЗ
своїх співробітників (в т.ч. на курси і окремі лекції);

— планування навчальних програм — тих, які мають най�
більший попит в країні і за кордоном, а також — нових (відпо�
відно до вимог ринків освіти і праці);

— планування НДР — тих, під які або можна отримати
фінансування (кошти, гранти), або результати яких можна
розповсюджувати на комерційній основі;

— планування і отримання прибутків від роялті, від па�
тентів, винаходів, "ноу�хау";

— планування нових видів академічної діяльності (осві�
та, навчання, виробництво), нових напрямів підприємництва
і нових підприємств;

— ремонтно�будівельних і комунально�побутових робіт;
— планування  розвитку ВНЗ (у тому числі — будівництва);
— планування і організації публікацій і видавничої діяль�

ності;
— планування і проведення конференцій, семінарів і за�

безпечення участі в них представників ВНЗ;
— організації позааудиторної діяльності для викладачів

і студентів;
— роботи зі студентами і організації громадсько�корис�

ної діяльності.
Важливими є й служби, що належить до АГЧ і викорис�

товують підприємницькі методи для отримання для ВНЗ до�
ходів від:
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— надання в оренду приміщень, спортив�
них майданчиків, спільного використання з
бізнес�структурами площ і обладнання ВНЗ;

— надання супутніх (медичних, побуто�
вих, громадського харчування, Інтернет) по�
слуг для студентів і сторонніх осіб;

— роботи студентського містечка.
Всі інші підрозділи і служби — навчальна

частина, наукова частина, бухгалтерія, експ�
луатаційно�ремонтні й постачальні підрозді�
ли АГЧ, відділ кадрів та інші — повинні пра�
цювати суворо за інструкціями, очолювати�
ся кваліфікованими керівниками (професій�
ними менеджерами) і мати необхідну кількість
кваліфікованих фахівців�виконавців.

Зазначимо, що провідні університети
світу на громадських засадах здійснюють та�
кож освітньо�культурне, спортивно�оздоров�
че обслуговування місцевих громад; викону�
ють просвітницьку функцію; надають гума�
нітарно�благодійницьку допомогу  тим, хто
цього потребує; утримують бібліотеки, музеї,
мистецькі галереї тощо.

Для того, щоб сконструювати новий, орі�
єнтований на зміни характер навчального
закладу, університетам необхідні великі
фінансові ресурси. Аналізуючи можливі шля�
хи диверсифікації основних фондів підприє�
мницьких ВНЗ, Б.Р.Кларк виділяє три джере�
ла фінансових надходжень (доходу):

— основною є підтримка від урядового
міністерства;

— важливими є фонди від державних дос�
лідницьких рад;

— всі інші ресурси визначаються як третє
джерело фінансових надходжень (доходу).

Ця  диверсифікація є необхідною для ВНЗ
з підприємницьким характером діяльності.
Вона дає йому можливість рухатися вперед,
покриваючи втрати в одному здобутками в
іншому, керуючись правилом: "краще мати
більше грошей, чим менше — за умови, що
вони отримані законним чином" [14].

Щодо третього джерела фінансових  над�
ходжень (доходу). Це можуть бути:

1. Інші доходи від уряду — від регіональ�
ного або міського (муніципального) уряду або інших
міністерств (сільського господарства, лісового господарства,
екології, МНС, науки і технологій, економічного розвитку
тощо)

2. Приватні джерела (приватних організацій), у тому
числі:

— індустріальні фірми з великою кількістю секторів і важ�
ливими відмінностями між великими і малими компаніями;

— професійні і місцеві (регіональні, міські, муніципальні)
асоціації і організації, які зацікавлені у продовженні надан�
ня освіти своїм співробітникам;

— філантропічні фундації, які можуть бути як невели�
кими, так і гігантськими.

3. Доходи, що отримуються самим ВНЗ від власної ста�
тутної діяльності; від депозитів і інвестицій; доходи від по�
слуг кампусу, починаючи від медпункту або університетсь�
кого госпіталю і до книжкового магазина; плата студентів
за навчання і послуги; фонди, що надходять від випускників
університету; роялті�дохід від запатентованої інтелектуаль�
ної власності ВНЗ і окремих його викладачів.

Б. Кларк відзначає, що "третє джерело фінансових над�
ходжень  (доходів) не має  ні меж, ні кордонів. І ця підтрим�
ка регіональних і міських урядів, а також випускників ВНЗ
щороку зростає у великій кількості університетів усього
світу" [14, с. 14].

Розглянемо далі, якими можуть бути показники діяльності
підприємницького дослідницького ВНЗ (рис. 9). До кількісних
показників можна віднести: формальні дані з кількості випуск�

ників і підготовлених науковців (аспірантів, докторантів);  обсягів
виконаної освітньої, навчальної, викладацької і культурно�ви�
ховної роботи; кількість і обсяги виконаних наукових фундамен�
тальних та прикладних досліджень, проектної і дослідно�конст�
рукторської роботи; отримане бюджетне фінансування і оплата
державою основної (статутної) діяльності. До якісних показників
доцільно віднести якість підготовлених кадрів усіх рівнів і сту�
пенів, рівень їхнього працевлаштування, позитивні відгуки ро�
ботодавців, конкурс до вступу у ВНЗ (включно з аспірантурою і
докторантурою), важливість отриманих результатів виконаних
наукових фундаментальних і прикладних досліджень, проект�
ної і дослідно�конструкторської роботи, зацікавленість у них на�
уки і промисловості, конкурентоспроможність підготовлених
кадрів усіх рівнів і ступенів, а також науково�технічних резуль�
татів на внутрішньому і міжнародному рівні, винаходи, відкрит�
тя, патенти і ліцензії на авторські розробки тощо.

Кількісні та якісні показники академічного підприємниц�
тва виражаються у фінансово�матеріальних здобутках ВНЗ
і визначаються: обсягом комерціалізованих результатів
діяльності ВНЗ (у грошовому або майновому вираженні); от�
риманим (або потенційним) економічним ефектом (у грошо�
вому вираженні); трансфером (впровадженням) патентів і
технологій (розробок) у промисловість (бізнес) (соціально�
економічний показник, що відображується у фінансовій або
матеріальній формі); утворенням бізнес�інкубаторів і під�
приємств (соціально�економічний показник); отриманням
ВНЗ додаткових (диверсифікованих) джерел фінансування
і надходження коштів (фінансовий показник); обсягом реін�

Рис. 9. Показники діяльності підприємницького дослідницького ВНЗ
(авторська розробка)
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вестування зароблених підприємництвом коштів у статутну
освітньо�наукову діяльність і на культурно�соціальні потре�
би ВНЗ (фінансово�матеріальний показник) тощо.

ВИСНОВКИ
Відомі результати успішного створення і функціонуван�

ня підприємницько�налаштованих ВНЗ, орієнтованих на рин�
кові потреби і сучасні вимоги суспільства, підтверджують
необхідність впровадження університетського (або академі�
чного) підприємництва, розвитку (перетворення, трансфор�
маційних змін) сучасних університетів у напряму підприєм�
ництва, створенню нових інноваційних моделей підприєм�
ницьких ВНЗ. Зарубіжний досвід трансформаційних змін у
ВНЗ і пристосування їх до реальних умов ринкової еконо�
міки та необхідності відповідати запитам і вимогам сучасно�
го бізнес�середовища, є вкрай важливим і актуальним для
вивчення і застосування у вітчизняних умовах. Подальшим
розвитком ідей і концепцій підприємницького університету
може стати архітектура і концепції моделі сучасного інно�
ваційного підприємницького університету, побудовані на мо�
дульному принципі та використанні ідей Джона Генрі Нью�
мена і Вільгельма фон Гумбольдта щодо ідей свободи і єдності
освіти і науки. Найголовнішими серед них є: "вільне знання",
"вільні науки і дисципліни", "свільна освіта", "вільний індивід".
Ця модель і до наших днів у певній мірі визначає сутність і
обличчя світової системи вищого освіти.

У результаті проведеного дослідження виявлено пози�
тивний вплив академічного підприємництва на розвиток як
університетів, так і систем вищої освіти країн та їхньої еко�
номіки в цілому; проаналізовано трансформаційні зміни зви�
чайних (дослідницьких) університетів у напрямку  їхнього
перетворення у підприємницькі ВНЗ; розроблено моделі
підприємницьких університетів; вивчено підприємницькі
складові діяльності університетів; розглянуто основні етапи
діяльності підприємницьких підрозділів інноваційних
підприємницьких ВНЗ у різних сферах його діяльності; виз�
начено необхідні умови для здійснення успішної академіч�
ної підприємницької діяльності ВНЗ.

Досвід успішної діяльності зарубіжних підприємницьких
університетів, їхній стабільний економічний стан, постійне
зміцнення позицій на світових ринках освітньо�наукових по�
слуг і праці, високий рівень конкурентоспроможності і досяг�
нення значних результатів у галузі освіти, науки і техніки
свідчить, що підприємницька діяльність може забезпечити та�
кож і вітчизняним ВНЗ не тільки економічний успіх, але й по�
дальший науково�технічний розвиток. Кошти, отримані від ко�
мерціалізації результатів діяльності, можуть бути реінвестова�
ними у поліпшення і вдосконалення всіх напрямів роботи ВНЗ.
Для трансформації українських ВНЗ і їхньої успішної підприє�
мницької діяльності необхідною є тісна співпраця з промисло�
вістю і урядом, а також створення необхідного підприємниць�
кого менталітету в суспільстві та його дійова підтримка.
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ВСТУП
Становлення ринкової економіки , її соціальна орієн�

тація ставить на перший план вимоги раціональної зайня�
тості населення в будь�якій сфері, галузі, регіоні країни,
що регулюються через ринок праці — специфічний ме�
ханізм підтримки збалансованості між попитом і пропо�
зицією робочої сили.

Ринок праці є досить складною і динамічною системою,
яка об'єднує матеріальні та людські ресурси, регулює по�
пит і пропозицію суспільно корисної праці. Особливість
даної системи полягає в тому, що вона охоплює не тільки
сферу обігу товару "робоча сила", а й сферу виробництва,
забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодав�
цями і найманими працівниками. Важливо розуміти, які
процеси функціонують в сфері ринку праці, яким чином�
вони змінюються і як залежить один від одного. Потреба
вирішення цієї проблеми зумовила актуальність даного
дослідження.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкова трансформація економіки України, перехід до

інноваційно�інвестиційної моделі розвитку визначає особ�
ливості механізму державного регулювання сучасного
ринку праці.

Серед державних засобів регулювання ринку праці,
спрямованих на досягнення продуктивної зайнятості на�
селення, особливу роль відіграє система економічних ме�
ханізмів, яка грунтується на використанні сукупності еко�
номічних інструментів (важелів). Основними з них є бюд�
жетно�податкові та грошово�кредитні інструменти, які ак�
тивно впливають на складові сукупного попиту і сукупної
пропозиції, прогресивні структурні зрушення у зайнятості
трудових ресурсів. Дослідження показують, що досягнен�
ня збалансованості між попитом і пропозицією робочої
сили, продуктивної зайнятості населення не можливе без
системи економічних механізмів державного регулюван�
ня сучасного ринку праці.

УДК 331.5
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 За допомогою економічних механізмів державного ре�
гулювання ринку праці досягається максимально можли�
ва для конкретного етапу розвитку національної економ�
ки відповідність кількісного і якісного складу робочих
місць пропозиції робочої сили.

 Проте, слід зазначити, що в сучасній економічній
літературі існує багато визначень поняття "державне ре�
гулювання". У багатьох працях "державне регулювання"
ототожнюється з "державною економічною політикою".
Ми розділяємо підхід, відповідно до якого економічна
політика є тією засадничою основою, на якій базується
державне регулювання економіки. Взагалі, державне ре�
гулювання — це є сукупність форм і методів цілеспрямо�
ваного впливу на економічні процеси на макро� і
мікрорівні, створення й удосконалення соціально�еконо�
мічного розвитку відповідно до умов, які постійно зміню�
ються в ринковій системі господарювання. Реалізація
механізму державного регулювання сучасного ринку
праці, зайнятості передбачає тісну взаємодію, координа�
цію зусиль на всіх рівнях державного управління і місце�
вого самоврядування.

Діяльність органів влади полягає у перерозподілі ро�
бочої сили, створені створені ефективної інформаційно�
пошукової системи, умов для створення нових робочих
місць, а також істотного підвищення мобільності робочої
сили шляхом належної професійно освітньої її підготов�
ки відповідно до вимог ринкової економіки.

Теоретичні засади формування і функціонування си�
стеми економічних механізмів державного регулювання
ринку праці, зайнятості були закладені англійським еко�
номістом Дж.М. Кейнсом [6]. Центральне місце в теорії
кейнсіанства займає ідея того, що ринкова система само�
регулювання неспроможна забезпечити стабільність еко�
номічного зростання та вирішення цілого ряду соціальних
проблем, особливо у сфері зайнятості населення і регу�
лювання національного ринку праці. Для встановлення
стійкої рівноваги між сукупним попитом і сукупною про�
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позицією робочої сили необхідне державне регулювання
на макроекономічному рівні.

У сучасній економічній літературі проблемам функціо�
нування та державного регулювання національного рин�
ку праці, зайнятості трудових ресурсів приділяється знач�
на увага. Дослідження у цій галузі присвячені з'ясуванню
понятійного апарату зайнятості , трудових ресурсів, рин�
ку праці, аналізу основних концепцій ефективного функ�
ціонування ринку праці, проблемам зайнятості трудових
ресурсів та іншим питанням. Значний внесок у розробку
цих актуальних проблем внесли такі вітчизняні вчені�еко�
номісти, як Д.П. Богиня, О.А. Богуцький, І.К. Бондарь, В.П.
Бабич, З.П. Бараник, І.Ф. Гнібіденко, О. Дяків, С.Н. Злуп�
ко, А.П. Колот, Е.М. Лібанова, І.І. Лукінов, Ю.М. Маршавін
та інші, які досліджували окремі складові стратегії регу�
лювання ринку праці, зайнятості населення України. Од�
нак проблеми формування та удосконалення системи еко�
номічних механізмів державного регулювання ринку праці,
розкриття їх змісту, взаємозв'язку, питання прогнозу пер�
спективного рівня забезпеченості трудовими ресурсами
окремих галузей, регіонів, міст, районів відповідно до ре�
алій ринкових відносин, які найбільш повно відповідали б
сучасному етапу розвитку національної економіки, ще не
розглядались досить повно. Потреба вирішення пробле�
ми ефективності економічних механізмів державного ре�
гулювання сучасного ринку праці, зайнятості населення
країни зумовила актуальність теми дослідження.

Слід зазначити ,що в умовах ринкової економіки не�
обхідні нові підходи у частині кількісної характеристики
праці, оскільки на зміну ідеології загальної зайнятості
всього працездатного населення приходить нова концеп�
ція , яка проголошує принцип добровільної праці, відпо�
відно до якого зайнятість населення грунтується винят�
ково на їх вільному волевиявленні. Тут мається на увазі не
тільки вільний вибір форми і виду зайнятості, але і її рівень,
тобто часовий режим зайнятості і трудової діяльності.
Разом з тим, сучасний ринок трудових ресурсів особливо
актуалізував проблему у частині якісної характеристики
трудового потенціалу (за статтю, віком, освітою,спеціаль�
ністю, професійним рівнем). При цьому ми згодні з дум�
кою тих вчених� економістів, які вважають , що якісну ча�
стину людського капіталу доцільно сприймати через при�
зму двох складових: "економічно активне населення" і
"зайняте", що відповідатиме і реаліям ринкових відносин,
і вимогам за загальноприйнятими Міжнародною органі�
зацією праці критеріями [1, c. 28—29].

Загалом можна сказати , що державне регулювання су�
часного національного ринку праці, що ведеться із засто�
суванням економічних механізмів, базується на значному
теоретичному доробку світової економічної теорії і реал�
ізується на практиці в цілому ряді моделей, які інтегрува�
ли принципи кейнсіанства та неоконсерватизму, з ураху�
ванням специфіки кожної з них.

Аналіз світового досвіду показує, що у застосуванні
системи економічних механізмів державного регулюван�
ня ринку праці не існує світових стандартів, а сліпе копію�
вання чужого досвіду може завдати тільки шкоди.

Автори розділяють підхід, відповідно до якого модель
українського ринку праці повинна виходити з багатоварі�
антності форм і методів регулювання регіональних ситу�
ацій у сфері зайнятості робочої сили з врахуванням спе�
цифічності інтересів окремих регіонів країни, особливос�
тей функціонування регіонального ринку праці , розвитку
регіональної ринкової інфраструктури і муніципального
сектора економіки . Регулювання ринку праці на регіональ�
ному рівні сприяє здійсненню політики макроекономічної
стабілізації в регіоні, ефективному розподілу регіональ�
них доходів [11, c. 226]. Тому важливе наукове й приклад�
не значення має розробка питань змісту, взаємозв'язку,
удосконалення системи економічних механізмів держав�
ного регулювання ринку праці, продуктивної зайнятості
трудових ресурсів не лише у загальному вигляді для усьо�
го національного ринку праці чи усього зайнятого насе�
лення, а й для складових сегментів, сфер, галузей, регіонів,
міст, які відповідали б сучасному етапу розвитку вітчиз�
няної економіки.

Суть державного регулювання ринку праці на регіо�
нальному рівні полягає у цілеспрямованому впливі на чин�
ники, які формують попит і пропозицію робочої сили на
регіональних ринках праці. Здійснення цієї проблемипер�

дбачає, перш за все, структурну реорганізацію економіки,
створення механізмів активізації малого підприємства,
підвищення інвестиційної активності з врахуванням потен�
ціальних можливостей виробничої і соціальної інфраст�
руктури конкретного регіону, району.

Одним з головних завдань державного регулювання
ринку праці є ззменшення кількості безробітних. Виника�
ючи з різних причин, безробіття негативно впливає на соц�
іально�економічний розвиток країни. Державне регулю�
вання ринку праці за допомогою економічних механізмів
передусім має бути спрямоване на усунення тих причин,
які викликають безробіття, пов'язане зі спадом виробниц�
тва товарів і послуг та відсутністю інформації про розви�
ток процесів відносно пропозиції та попиту на робочу
силу. Проблеми регулювання безробіття пов'язані пере�
дусім з показником рівня безробіття. Аналіз статистичних
даних показує, що рівень безробіття в країнах з розвине�
ною економікою не має сталої тенденції до зниження.
Проте в Україні за період з 2000 до 2008 року рівень офі�
ційно зареєстрованого безробіття зменшився на 5,2% , що
є позитивним явищем в розвитку вітчизняного ринку праці,
національної економіки. [13, c. 363].

Система економічних механізмів державного впливу
на ринок праці, сукупний попит і сукупну пропозицію в
загальному вигляді включає сукупність економічних
інструментів. Серед них важливе місце посідають державні
асигнування і дотації за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, а також державних позабюджетних
фондів. За допомогою бюджетних асигнувань держава
надійно забезпечує діяльність всіх суб'єктів господарюван�
ня. Для визначення впливу бюджетних асигнувань і дотацій
на ринок праці, зайнятість населення проводиться аналіз
дохідної і видаткової частин консолідованого бюджету
держави. Перше місце у витратах державного бюджету
посідають соціальні статті: соціальні допомоги, освіта,
охорона здоров'я. У цьому виявляється головна мета дер�
жавного регулювання ринкової економіки, ринку праці.
Змінюючи структуру витрат бюджету, держава може ре�
гулювати фінансування обсягів інвестицій в галузі еконо�
міки, їх вплив на національний, галузевий і регіональний
ринок праці, зайнятість населення.

За характером витрат і впливу на ринок праці, забез�
печення зайнятості інвестиції поділяються на два рівні. На
першому рівні інвестиції як частка загальних витрат на
створення засобів праці безпосередньо і відразу вплива�
ють на формування сукупного попиту та зайнятість тру�
дових ресурсів на підприємствах і в галузях, що виробля�
ють засоби праці. На другому рівні інвестиції впливають
на створення нових та модернізацію діючих робочих місць
за допомогою засобів праці, створених під впливом інвес�
тицій на першому рівні і тим самим визначають попит на
робочу силу в перспективі певного кількісного і якісного
складу.

Держава повинна намагатися, щоб у ході інвестиційної
діяльності закладалися основи для формування сучасних
робочих місць шостого технічного укладу, здатних забез�
печити вихід національної економіки на траєкторію ста�
лого динамічного розвитку на базі сучасних індустріаль�
них технологій. Зараз для України зявляється шанс
здійснити швидку модернізацію відсталих галузей, оскіль�
ки розвинені країни Заходу скоріш за все на тривалий пе�
ріод залишаться у перехідному стані через те, що їх гос�
подарські системи обтяжені ярмом очікування віддачі від
колишніх вкладень у п'ятий уклад.

Важливим інструментом в системі економічних ме�
ханізмів державного регулювання ринку праці, зайнятості
є сукупний попит. Відповідно до кейнсіанської теорії,
рівень ринку праці, обсяг зайнятості трудових ресурсів
визначається передусім рівнем сукупного попиту.

Суть сукупного попиту полягає в тому, що його обсяг
визначається загальним обсягом товарів (послуг) або ре�
альним обсягом виробництва, який бажають і в змозі прид�
бати покупці(споживачі) за певною ціною. За інших рівних
умов підвищення загального рівня цін на товари (послуги)
призводить до скорочення сукупного попиту. І навпаки,
чим нижче загальний рівень цін, тим більший обсяг сукуп�
ного попиту. Отже, між загальним рівнем цін на товари
(послуги) та сукупним попитом існує обернений зв'язок.
При підвищенні сукупного попиту, товаровиробники по�
винні збільшувати обсяги виробництва, а отже, втягувати
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у робочий процес додаткові ресурси, у тому числі робочу
силу. Рівень сукупного попиту залежить від розміру за�
гальних витрат, інвестиційної активності та обсягу інвес�
тицій, рівня ставки відсотка і ставки податків, імпортного
мита.

Таким чином, держава за допомогою економічних ва�
желів повинна впливати на обсяги сукупного попиту. Суть
цього впливу полягає в тому, щоб обмежувати зростання
попиту на додаткові ресурси, у тому числі робочу силу, у
разі піднесення національної економіки, і тим самим стри�
мувати зростання цін і, навпаки, сприяти його зростанню
на стадії економічного спаду.

У системі економічних механізмів державного регулю�
вання ринку праці, зайнятості населення однією з найваж�
ливіших складових є заробітна плата. Вона відображає ви�
робничі відносини між роботодавцем і найманим праців�
ником з приводу розподілу новоствореної вартості. В умо�
вах ринкових відносин заробітна плата — це елемент рин�
ку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на
працю певної якості та її пропозиції і виражає ринкову
вартість використання найманої робочої сили. Тому дуже
важливо, щоб не втрачалась безпосередня залежність по�
питу та пропозиції на робочу силу від динаміки номіналь�
ної заробітної плати.

Для найманого працівника заробітна плата — це еле�
мент в структурі витрат виробництва і водночас головний
чинник забезпечення матеріальної заінтересованості у до�
сягненні високих кінцевих результатів праці.

Винятково важлива роль зарплати в системі держав�
них механізмів регулювання ринку праці зумовлена тим,
що вона має одночасно та рівноцінно виконувати декілька
функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соц�
іальну. Слід зазначити, що у нинішніх умовах заробітна
плата в Україні повною мірою не виконує жодна із зазна�
чених функцій. Упродовж багатьох років вона у вітчиз�
няній економіці підтримується на соціально низькому
рівні. Штучне стримування заробітної плати призвело до
того, що нині витрати на заробітну плату в Україні в роз�
рахунку на одиницю валового національного продукту
майже вдвічі нижчі, ніж у країнах з розвинутою економі�
кою. Разом із тим, трудомісткість виготовлення продукції
у вітчизняній економіці перевищує досягнуту в зазначе�
них країнах нерідко в 3—4 рази. Утримання на низькому
рівні частки оплати праці у валовому внутрішньому про�
дукті і відповідно середньої заробітної плати сприяє збе�
реженню прихованого безробіття та нерегламентованої
зайнятості. Низька заробітна плата особливо загострює
проблему відтоку кваліфікованої робочої сили за кордон.
Так, за експертними даними, з України за її межі виїхало
близько трьох мільйонів працівників [12, с. 7]. Проте є
підстави вважати, що сьогодні ця цифра набагато більша.
Тим часом така ситуація, як відтік кваліфікованих праців�
ників за кордон, позначається на дисбалансі між попитом
і пропозицією на кваліфіковану робочу силу на вітчизня�
ному ринку праці, а відтак, знижує розвиток національної
економіки, негативно впливає на демографічну ситуацію
в країні. Тому в нинішніх умовах державна стратегія щодо
розвитку ринку праці, забезпечення продуктивної зайня�
тості населення має базуватися на заходах забезпечення
прав людини на гідну працю з пристойною заробітною
платою та можливістю професійного зростання. На жаль,
у багатьох галузях вітчизняної економіки вона залишаєть�
ся дотепер невисокою.

Недоліком варто також вважати і ту обставину, що
низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості
працівників у досягненні високих кінцевих результатів
праці, зменшує мотивацію до праці. Ці негативні явища по�
глиблює проблема зрівнялівки при розподілі фінансових
ресурсів, які спрямовуються на виплату грошової винаго�
роди. На наше переконання, існуючий нині принцип зрівня�
лівки при розподілі премій в державних установах країни
є недоцільним, оскільки за своєю суттю не здатен стиму�
лювати працівників до підвищення продуктивності праці.
В сучасних умовах доцільним було б у системі соціально�
го захисту запровадження нових альтернативних методів
розподілу фінансових ресурсів з метою формування но�
вого механізму мотивації працівників державних установ,
що надають для населення соціальні послуги. Розмір гро�
шової винагороди має залежати лише від кількості і якості
прикладеної праці кожного працівника, тоді вона матиме

стимулюючий вплив. Отже, наявні негативні тенденції в си�
стемі організації заробітної плати на підприємствах та ус�
тановах України зумовлюють необхідність її реформуван�
ня на засадах найважливіших принципів розвиненої сис�
теми ринкових відносин. В моделі соціалізації ринку праці
та сфери зайнятості населення реформа оплати праці має
бути здійснена на основі визначення реальної вартості ро�
бочої сили. Здійснення реформи заробітної плати на ос�
нові цих принципів має не лише забезпечити належний
рівень життя, але й стимулювати населення до активної
поведінки на ринку праці, до ефективної трудової діяль�
ності.

При цьому слід зазначити, що величина допомоги з
безробіття повинна передбачати рівень фізіологічного
мінімуму споживання на безробітного та членів сім'ї, що
перебувають на його утриманні, а також враховувати особ�
ливості змін ціни робочої сили на регіональному ринку
праці та регіональний рівень цін на споживчі товари, що
входять до фізіологічного мінімуму, та регіональні особ�
ливості ринку праці.

Таким чином, можна дійти до висновку, що зволікан�
ня з проведенням реформи оплати праці в Україні на заса�
дах принципів розвинених ринкових відносин несе в собі
потенційну можливість соціальної нестабільності й
конфліктів, гальмування розвитку національного ринку
праці, всієї економічної системи. В регулюванні оплати
праці має відбутися кардинальна зміна державної політи�
ки, спрямованої на подолання наявних негативних тен�
денцій та забезпечення ефективного розвитку вітчизняно�
го ринку праці, збалансованого розвитку сфери зайня�
тості.

У системі економічних механізмів державного регулю�
вання ринку праці, спрямованих на досягнення продуктив�
ної зайнятості населення, особливо важливу роль відігра�
ють податки і пільги з оподаткування. Ці фіскальні важелі
суттєво впливають на сукупний попит, сукупну пропози�
цію та рівень зайнятості трудових ресурсів. Їх регулюваль�
ний вплив на ринок праці полягає в тому, що, з одного боку,
оподаткування прибутку суб'єктів підприємницької діяль�
ності потенційно зменшує виробниче споживання засобів
виробництва та робочої сили. Податки на заробітну плату
найманих працівників скорочують потенційні можливості
особистого споживання та вирівнюють доходи. З другого
боку, застосовуючи гнучку і всеохопливу систему податків,
держава може впливати на розширення виробничого та
особистого попиту і споживання, а також регулювати тем�
пи економічного зростання. За допомогою податкової си�
стеми держава може регулювати територіальне розміщен�
ня виробничих сил, а звідси і територіальні ринки праці,
рівень зайнятості трудових ресурсів, надаючи податкові
пільги галузям і підприємствам, які освоюють віддалені або
економічно відсталі регіони країни.

Проте, слід зазначити, що наявна податкова система в
Україні недосконала. Вона залишається надзвичайно
складною і нестабільною. Щорічно збільшується податко�
вий тиск на суб'єктів господарювання. Високе оподатку�
вання їх доходів суттєво обмежує підприємницьку
діяльність та самозайнятість населення.

Аналіз показує, що недосконалість наявної вітчизня�
ної податкової системи веде до зменшення обсягу націо�
нального виробництва, зниження підприємницької актив�
ності, скорочення фінансових можливостей підприємців,
як покупців виробничих ресурсів, у тому числі робочої
сили, потенційно зменшує виробниче та особисте спожи�
вання, а звідси — знижується рівень зайнятості. Тому на
даному етапі стоїть важливе завдання — докорінне рефор�
мування податкової системи в цілому, що забезпечить про�
гресивні структурні зрушення у зайнятості людських ре�
сурсів країни, більш ефективне їх використання. Для за�
безпечення державної підтримки інноваційного розвитку
виробництва у межах конкретного інвестиційного проек�
ту доцільно застосувати регресивне оподаткування
підприємств: у разі зростання обсягу прибутку, одержа�
ного в результаті техніко�технологічного оновлення, зни�
жувати податкові ставки на цю частину прибутку.

Ефективним економічним механізмом державного ре�
гулювання ринку праці, зайнятості є кредитно�грошові
інструменти. Вони є стержнем усієї ринкової системи гос�
подарювання. За своєю суттю кредитно�грошові інстру�
менти є грошовим виразом, грошовою формою трудових
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відносин, важливим результатом і необхідним джерелом
функціонування і розвитку ринку праці, усієї ринкової си�
стеми. З одного боку, кредит збільшує фінансові можли�
вості підприємницьких структур як покупців засобів ви�
робництва й особливого товару — робочої сили, приско�
рює створення нових робочих місць. З другого боку, зас�
тосовуючи оптимальні відсотки, пільгові кредити держа�
ва може активно впливати на технічне оновлення вироб�
ничих потужностей, їх ефективне використання, а також
підтримувати збалансованість між попитом та пропози�
цією робочої сили, прогресивні структурні зрушення у зай�
нятості трудових ресурсів.

При цьому слід зазначити, що недосконалість проце�
су формування й використання кредитних ресурсів нега�
тивно впливає на стан вітчизняного ринку праці, зайнятість
трудових ресурсів, суттєво обмежує фінансові можливості
підприємців як товаровиробників. Тому необхідно ство�
рити передумови для органічного поєднання кредитно�
грошових відносин з соціально�трудовими відносинами у
сфері зайнятості, перетворити кредитний механізм на по�
тужний та ефективний регулятор функціонування вітчиз�
няного ринку праці, зайнятості населення. Банківський
відсоток за позичками, наданими підприємницьким струк�
турам, має відігравати активну стимулюючу роль в розвит�
ку ринку праці, яка пов'язана з процесами авансування
зайнятих коштів і розподілу доданої вартості, створеної
за їх допомогою.

Усі вищеназвані економічні інструменти тісно взаємо�
пов'язані між собою, складають єдину систему економіч�
них механізмів державного регулювання ринку праці як
національному, так і на галузевому і регіональному рівнях.

Таким чином, вдосконалення системи економічних ме�
ханізмів державного регулювання ринку праці, забезпе�
чення продуктивної і ефективної зайнятості як необхід�
ної передумови досягнення високого рівня життя повинні
полягати в наступному:

— у розробці науково�практичної концепції системи
економічних механізмів державного регулювання ринку
праці в сучасних умовах як на національному, так і на рег�
іональному рівнях. Ця концепція повинна враховувати нові
ідеї та підходи, напрями реформування соціально�еконо�
мічних відносин і нинішнього ринку трудових ресурсів і ро�
бочих місць, динамічні процеси формування попиту і про�
позиції робочої сили;

— визначення державних пріоритетів інноваційно�
інвестиційного розвитку як вітчизняної економіки в ціло�
му, так і окремих регіонів, щоб у ході інвестиційної діяль�
ності закладалися основи для формування сучасних висо�
котехнологічних робочих місць, попиту на кваліфікованих
працівників. Все це створюється під впливом грошово�кре�
дитної та бюджетно�фіскальної політики;

— розробці і впровадження системи економічних ме�
ханізмів для зацікавлення приватного інвестора у укла�
денні коштів у розвиток виробництва, соціальної сфери,
що сприятиме створенню ефективних робочих місць, за�
безпеченню продуктивної зайнятості;

— здійсненні системи державних дотацій і дієвих суб�
сидій підприємцям на створення нових робочих місць та
працевлаштування безробітних, передусім із соціально
вразливих верств населення;

— здійсненні сприятливої податкової й митної по�
літики держави у сфері підприємницької діяльності, пе�
регляді ставок і відрахувань з доходів підприємницьких
структур, запровадження системи оподаткування прибут�
ку, яка стимулювала б забезпечення ефективної зайнятості
робочої сили, доцільності застосування регресивного опо�
даткування: у разі зростання обсягу прибутку, одержано�
го в результаті техніко�технологічного оновлення, знижу�
вати податкові ставки на цю частину прибутку. Поступо�
ве зниження податкового тиску сприятиме створенню су�
часних робочих місць, забезпеченню продуктивної зайня�
тості трудових ресурсів;

— посилення впливу системи грошово�кредитних ме�
ханізмів на державну підтримку реального секторі еконо�
міки, інноваційного розвитку виробництва, під�
приємницької діяльності, здатних забезпечити створення
ефективних робочих місць, продуктивну зайнятість насе�
лення;

— розробці і запровадженні механізму пільгового
кредитування створення нових робочих місць на визна�

чений термін та відповідно до кількості створення робо�
чих місць;

— впровадженні системи пільгового кредитування мо�
лодіжного підприємства, особливо в сільській місцевості,
для придбання товарів тривалого користування і будівниц�
тва житла, формування здорового способу життя;

— приведенні заробітної плати у відповідність з дійс�
ною вартістю робочої сили за рахунок застосування більш
гнучких форм оплати праці, що адекватно реагують на рин�
кову кон'юнктуру, зменшення частки фіксованої оплати
праці і відповідного збільшення винагороди за результа�
тами економічної діяльності, розширення участі праців�
ників у розподілі прибутку;

— впровадженні механізму підвищення рівня заробіт�
ної плати через використання джерел, пов'язаних із рест�
руктуризацією собівартості продукції та цін і збільшен�
ням у них частки заробітної плати, інших видів доходів пра�
цівників на основі зменшення податкового навантаження
на фонди оплати праці;

— забезпеченні дієвого впливу системи економічних
механізмів на професійно�освітню підготовку робочої
сили, спираючись на результати прогнозу потреби вітчиз�
няної економіки в трудових ресурсах за професіями та пе�
репідготовку зайнятих робітників і безробітних з враху�
ванням як поточних, так і перспективних потреб ринку
праці, вітчизняної економіки.

ВИСНОВКИ
Вдосконалення системи економічних механізмів дер�

жавного регулювання ринку праці має бути спрямоване на
забезпечення його ефективного функціонування та роз�
витку, збалансованості між попитом і пропозицією робо�
чої сили, зростання рівня продуктивної зайнятості трудо�
вих ресурсів, оптимального поєднання росту ефективності
праці і розширення попиту на робочу силу. Це стане ваго�
мим чинником подальшого соціально�економічного зрос�
тання.

У ході реалізації засад економічних механізмів держав�
ного регулювання ринку праці як на національному, так і
на регіональному рівнях усі вишеназвані економічні
інструменти повинні застосовуватися в єдності та взаємоз�
в'язку.
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ВСТУП
Безробіття та бідність віддзеркалюють соціально�

економічний розвиток країни, соціальну напруженість
в суспільстві і постають в ієрархії загроз національної
безпеки першим і основним джерелом соціальної неста�
більності.

В Україні бідність зумовлена трансформаційними
процесами. Перехід від збанкрутілої командно�адміні�
стративної системи до ринкової економіки супрово�
джувався падінням виробництва, яке в своїй основі було
неконкурентним і неефективним. Модель трансфор�
мації, що базувалася на рекомендованих ззовні спро�
щених принципах ринкової трансформації, виявилась
глибоко деструктивною, а запропоновані реформи
здійснювались ціною соціальних втрат та стрімким зро�
станням бідності. Тому особливої гостроти набуває не�
обхідність формування цілісної, скоординованої та
ефективної соціальної політики, яка сприяла б вирішен�
ню проблеми подолання бідності.

Дослідженню проблем подолання бідності приді�
ляється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжни�
ми науковцями: Е.М. Лібановою, Т.В. Новіковою, Л.М. Ов�
чаровою, Б.Й. Пасхавером, О.У. Хомрою, Л.М. Черень�
ко та ін. Однак чимало питань стосовно продовольчої
складової бідності залишаються недостатньо дослідже�
ними і потребують поглибленого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження соціальної диферен�

ціації населення, продовольчої складової бідності на�
селення та факторів, які її визначають; обгрунтування
заходів щодо подолання бідності та соціальної поляри�
зації населення України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Світовий досвід свідчить про те, що у часи економі�

чних та політичних криз проблема бідності надзвичай�
но загострюється та часто здатна досягти масштабів
соціальної катастрофи. Економічні негаразди немину�
че призводять до зниження розміру заробітної плати,
зростання заборгованостей із її виплати, зростання ут�
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риманців за рахунок звільнених та безробітних і веде
до зниження рівня доходів населення та зростання час�
тки бідних.

В програмі "Цілями розвитку тисячоліття" одним із
завдань щодо подолання бідності в Україні визначено
зменшення вдвічі (до 2015 р.) питомої ваги населення
вартість добового споживання якого не перевищує 4,3
дол. США за паритетом купівельної спроможності.

Аналіз ситуації з проблемою бідності в країні та дос�
лідження останніх років показують, що реалізація пер�
ших етапів Стратегії подолання бідності призвела до
помітних результатів у зменшенні масштабів тільки най�
гостріших форм бідності і до відсутності відчутних
успіхів у вирішенні проблем відносної бідності. Показ�
ник глибини бідності за 2007 р. зріс на 0,4 % і становив у
2009 р. 23,4%. Разом із позитивними тенденціями зрос�
тання рівня доходів населення і збільшенням межі
бідності майже у чотири рази національний рівень
бідності в Україні у 2006—2007 р. складає більше 28%,
що вище показника 2000 р.

Протягом 2000—2009 рр. незмінність абсолютної і
зростання відносної бідності має місце в умовах пози�
тивного зростання макроекоекономічних показників:
збільшення ВВП у фактичних цінах — 5,4 рази, зрос�
тання зайнятості на ринку праці — 105%, скорочення
(за методикою МОП) обсягу — на 60% і тривалості без�
робіття — з 10 до 6 місяців, збільшення номінальної — в
5,8 разів і реальної заробітної плати — в 2,3 рази.

В Україні сформована специфічна форма бідності:
бідність формується на фоні відносно динамічного роз�
витку, достатнього рівня забезпеченості людськими і
природними ресурсами, низького рівня безробіття. По�
яснити такий феномен можна структурними диспропор�
ціями розподілу отриманих доходів між різними кате�
горіями населення, зубожінням середньостатистично�
го українця (за статистикою ООН, за межею бідності в
Україні перебувають 78% [2]), диспропорціями в інсти�
туційній сфері та недостатньою ефективністю регулю�
вання зайнятості та ринку праці.

Сучасні зміни в системі суспільно�економічних
відносин в Україні зумовлюють глибинну та масштабну
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трансформацію всієї системи розподільчих відносин і
формування доходів населення. Зростання їхньої дифе�
ренціації — це одна з основних тенденцій у зміні рівня
життя громадян за роки незалежності. Відповідно до
світових стандартів критично небезпечним у соціально�
му плані є 7—10�кратний розрив між первинними дохо�
дами граничних децильних груп.

Об'єктивність вітчизняних статистичних даних щодо
диференціації доходів населення викликає сумніви. По�
перше, Державна служби статистики України в своїх
статистичних збірниках наводить данні щодо різниці в
доходах крайніх соціальних груп не по децилям, як це
прийнято в міжнародній статистиці, а по квінтилям, що
автоматично пом'якшує розрив між крайніми групами.
По�друге, не зрозуміло, про які доходи (первинні або
кінцеві) йде мова. Якщо розраховувати за первинними
доходами, то необхідно враховувати всі ринкові дохо�
ди (зарплату, підприємницький доход, ренту, дивіден�
ди, відсотки та інші). По�третє, не враховується значна
частка доходів тіньового сектора економіки.

Такий підхід не дозволяє вважати об'єктивним, що
співвідношення загальних доходів населення верхньо�
го квінтеля та найменш забезпеченого квінтеля склада�
ло в 2010 р. лише 3,6 рази.

Поглиблення соціальної нерівності в суспільстві
матиме негативні наслідки для розвитку економіки, що
загострюватимуться з активізацією глобалізаційних
процесів. Нерівномірний розподіл доходів заважає нор�

мальному функціонуванню економ�
іки, а соціальна нерівність породжує
нестабільність у суспільстві. Якщо за
період 2002—2009 рр. намітилася
стійка тенденція до зниження
кількості населення із середньоду�
шовими загальними доходами у
місяць, нижчими прожиткового
мінімуму, то 2010 році, питома вага
такої категорії населення зросла до
21,8% (рис. 1).

Величина прожиткового мініму�
му повинна відображати такий
мінімальний дохід, гарантований
державою, який би давав змогу за�
безпечувати працівникам середній
рівень життя, нормальні умови для
відтворення робочої сили та її роз�
витку. В Україні прожитковий
мінімум використовується лише для
загальних оцінок рівня життя. Про�
житковий мінімуму повинен засто�

совуватись для встановлення розмірів мінімальної за�
робітної плати та мінімальної пенсії за віком, а також
визначення інших параметрів соціальної допомоги.

Рівень відповідності мінімальних заробітної плати і
пенсії конституційним гарантіям в Україні показано в
табл. 2.

З таблиці ми бачимо зростання, як прожиткового
мінімуму для працездатних та непрацездатних осіб, так
і мінімальної заробітної плати та пенсії. За ці роки в се�
редньому мінімальна зарплата зросла зі 100 грн. у 2000
р. до 869 грн. у 2010 р. Це становить 869 %, — більше ніж
у вісім разів. Але, незважаючи на її ріст, водночас сут�
тєво не впливала на зниження бідності в Україні. Дохо�
ди у формі оплати праці, пенсій, що залежать від соц�
іальних нарахувань на фонд заробітної плати, і доходів
із інших джерел, включаючи легальні, напівлегальні, ча�
стково тіньові доходи і доходи від переказів українсь�
ких мігрантів, забезпечують у домашніх господарствах
загальний дохід в середньому на особу трохи вищий за
1,5—1,8 прожиткового мінімуму на особу і, по суті, про�
житковий мінімум і мінімальна заробітна плати фактич�
но показують рівень виживання населення.

Мінімальна заробітна плата повинна встановлюва�
тися у розмірі, не нижчому за вартісну величину межі
малозабезпеченості в розрахунку на працездатну осо�
бу. Динаміка розміру та співвідношення мінімальної і
середньої заробітної плати в Україні показано в табл.
3.

Не дивлячись на те, що співвідношення серед�
ньомісячної заробітної плати до мінімальної за
аналізований період набуло ознак зростання, цей
показник ще далекий від ідеалу. За даними
Міжнародної організації праці, мінімальна заро�
бітна плата у більшості країн світу становить 40—
60% середньої заробітної плати і у декілька разів
перевищує фізіологічний прожитковий мінімум
[4].

Доходи у формі заробітної плати разом із до�
ходами від підприємницької діяльності і прода�
жу населенням сільськогосподарської продукції
у структурі загальних доходів домашнього гос�
подарства у 2010 році займали більш 60 %, у
структурі грошових — 68 %. Споживчі сукупні
витрати становили в середньому для домогоспо�
дарства 90 % (у тому числі 56,4 % — витрати на
продовольчі товари, 19,7 % — непродовольчі то�
вари, 14 % — на послуги: із них на оплату житло�
во�комунальних — 10,9 %) загальних доходів [3].

Існує тісний зв'язок між зайнятістю, ринком
праці та бідністю, і цей зв'язок є двостороннім. З
одного боку, бідність зменшує можливості тру�
дової та професійної мобільності, сприяє маргі�

 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 
Рівень 
національної 
бідності, %1 

Факт 26,4 27,2 27,2 26,6 27,3 28,1 28,3 27,4 Н.д. 

СПБ 26,7 26,2 26,0 25,5 25,0 - 22,6 - 21,5 
Рівень 
абсолютної 
бідності, %2 

Факт 14,7 14,9 13,7 13,7 12,7 14,8 14,8 15,1 - 

СПБ 14,7 13,0 12,0 10,0 8,0 - Н.д. - 3,0 
Глибина 
бідності, % 

Факт 23,8 25,0 23,9 22,9 22,5 23,2 23,0 23,4 - 
СПБ 22,9 22,5 21,5 20,5 19,0 - - - 18 

Рівень 
бідності 4,3 
дол. США3 

факт 11,9  6,9  3,2 1,0 1,0 Н.д.  

план 11,0    9,8 9,6 8,6  7,1 

Таблиця 1. Реалізація стратегії подолання бідності в Україні [1]

1 Рівень національної бідності встановлено на основі відносних критеріїв, які знач�
но вищі, ніж це прийнято у міжнародній практиці — 75% середнього рівня споживання
у цінах поточного року (зазвичай — 35—50 %).

2 Рівень абсолютної бідності розраховується на основі вартісного порогу доходу (вит�
рат), нижче якого є неможливим задоволення основних потреб людини, визначається
за відносним критерієм — 60% медіанного рівня сукупних доходів (витрат) у розрахун�
ку на умовного дорослого.

3 Рівень бідності 4,3 дол. США — абсолютний критерій, який використовується для
країн з перехідною економікою.
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Рис. 1. Кількість населення із середньодушовими загальними
доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, %
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налізації відповідних
верств населення, поши�
ренню спадкової бідності
та закріпленню соціальної
диференціації населення
на самовідтворювальні і
конфліктуючі соціальні
класи. З іншого, урахуван�
ня чинників зайнятості та
ринку праці в процесі дос�
лідження бідності ба�
зується на тому, що від 70
до 80 % населення Украї�
ни більшість свого кален�
дарного часу витрачає на
працю, а до 50 % доходу
домогосподарств складає
заробітна плата.

Специфічною ознакою
ситуації в Україні стала
бідність працюючого населення як наслідок низьких
стандартів оплати праці. Хоча зі збільшенням кількості
працюючих осіб у домогосподарстві рівень бідності зни�
жується, проте можемо констатувати, що сьогодні в
країні зайнятість по�справжньому не захищає родину
від бідності. Зайняті мають стабільне джерело доходу,
але при цьому не мають можливості вести повноцінний
спосіб життя. За дослідженнями науковців, у теперішній
час в Україні від 80,0 до 85,0% бідних — це домогоспо�
дарства, у яких проживає хоча б одна працююча особа
[5].

У дослідженні проблематики бідності працюючого
населення найбільш важливим лишається визначення
чинників формування та поширення цього соціально�
економічного явища серед осіб, зайнятих працею.
Бідність працюючих може бути спричинена передумо�
вами різного характеру: сфера зайнятості, стан випла�
ти заробітної плати, умови зайнятості, стать, вік,
місцевість та місце проживання, стан здоров'я, наявність
утриманців тощо. У найбільш загальному вигляді їх
можна об'єднати в такі групи факторів: економічні, со�
ціально�економічні, соціальні, демографічні та ін.

В Україні спостерігається суттєва диференціація
заробітної плати працівників за видами економічної
діяльності, що дає певні підстави стверджувати про на�
явну галузеву бідність працюючого населення.

Різні види економічної діяльності мають різні адап�
таційні можливості до умов ринкового середовища. Се�
ред них є як самоокупні, так і дотаційні. Традиційно
дотаційними галузями матеріального виробництва в
Україні виступають сільське й лісове господарство, ри�
бальство, а також бюджетні галузі — освіта, культура і
мистецтво, охорона здоров'я, наука (табл. 4).

На сьогодні в цих видах економічної діяльності кон�
центруються найменш оплачувані категорії населення,
що сприяє формуванню трудової бідності працюючого
населення. Відмінності в
господарській спеціа�
лізації регіонів України
зумовлюють відповідні
міжрегіональні відмін�
ності і  в рівнях оплати
праці. За даними Держав�
ної служби України, в 2010
р. за регіонами амплітуда
середньої заробітної пла�
ти, нарахованої штатному
працівнику, коливалася від
3431 грн. у м. Києві до 1659
грн. у Тернопільській об�
ласті, тобто становила 2,1
рази.

Важливим економіч�
ним аспектом характерис�

тики матеріального становища працюючого населення
є стан виплати заробітної праці. Заборгованість знижу�
ють грошову частку сукупних доходів працюючої осо�
би, що збільшує чисельність бідних серед працюючого
населення. Так, за даними Державної служби статис�
тики України сума заборгованості із виплати заробіт�
ної плати з 1 січня 2008 р. по 1 січня 2010р. зросла у 2,2
рази, склавши 1473,3млн грн. За станом на 01.01.2011
року вона знизилась на 17,3% і складала 1218,1 млн грн.
(рис. 2).

Поряд із економічними, важливу роль у поширенні
бідності працюючого населення відіграють соціально�
економічні фактори — умови зайнятості та ситуація на
ринку праці. Частка "працюючих бідних" зростає зі
збільшенням серед зайнятих частки осіб, які перебува�
ють в умовах вимушеної неповної зайнятості й мають
відповідно низький рівень доходу від трудової діяль�
ності. Слід зазначити, що годинні ставки працюючих
неповний час у розвинутих країнах у середньому також
нижчі, ніж у зайнятих повний час. Окрім того, особи,
зайняті в режимі вимушеної неповної зайнятості, част�
іше позбавлені додаткових виплат, наприклад, премій,
різних субсидій, доплат за стаж роботи тощо. В Україні
поширення вимушеної неповної зайнятості має тенден�
цію до зростання. Так, частка працівників, які вимуше�
но працювали в режимі неповного робочого дня у 2009р.
порівняно з 2008р., зросла майже в 1,7 рази [6].

Суттєвими чинниками бідності працюючого насе�
лення є також соціальні та демографічні чинники, вплив
яких на поширення бідності працюючого населення
здійснюється, головним чином, через освітній рівень на�
селення та склад сімей .

Люди з вищою освітою менше піддаються ризику
збідніння, ніж особи із середньою освітою або взагалі
неосвічені. Вивчаючи вплив освіти на формування
бідності населення, науковці Інституту демографії та
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Прожитковий мінімум 
для працездатної особи 287,6 331,1 365 386,7 409 483 525 633 669 869 
Мінімальна заробітна 
плата, грн. 100 118 186,7 210,3 300,3 364,6 430 532,5 573,3 869 
Відношення 
прожиткового мінімуму 
до мінімальної зарплати 2,87 2,81 1,96 1,84 1,36 1,32 1,22 1,19 1,17 1,0 
Прожитковий мінімум 
для непрацездатної особи 216,6 248,8 268 284,7 300 350 380 470 498 695 
Мінімальна пенсія, грн.  80,8 89,4 156,5 332,0 358,5 403,7 483,0 498 695 
Відношення 
прожиткового мінімуму 
до мінімальної пенсії  3,08 3,00 1,82 0,90 0,98 0,94 0,97 1,0 1,0 

Таблиця 2. Динаміка відповідності конституційним гарантіям мінімальної заробітної
плати і пенсії

Розраховано за даними Державної служби статистики України [3].

Роки 

Середньо-
місячна 
заробітна 
плата, грн. 

Міні- 
мальна 
заробітна 
плата, грн.* 

Співвідношення 
середньої і 
мінімальної 

заробітної плати, 
разів 

Середній  
розмір місячної 
пенсії, грн.   

(на кінець року) 

Мінімаль-
на пенсія, 
грн.* 

Співвідно-
шення 

середньої і 
мінімальної 
пенсії, разів 

2002 376,38 152,5 2,47 122,49 84,9 1,44 
2003 462,27 186,7 2,48 136,55 89,35 1,53 
2004 589,62 210,3 2,80 194,2 156,53 1,24 
2005 806,18 300,3 2,68 323,8 332,0 0,9 
2006 1041,0 364,6 2,85 417,7 358,5 1,16 
2007 1351,0 430,0 3,14 497,0 403,80 1,23 
2008 1806,0 532,5 3,39 798,9 510,5 1,53
2009 1906,0 643,2 2,96 942,7 573,8 1,64 
2010 2239,0 878,3 2,55 1039,6 709,2 1,46 

Таблиця 3. Середньомісячна заробітна плата, пенсія та їх співвідношення з відповідними
державними мінімальними стандартами та гарантіями

* Середньорічні значення.
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соціальних досліджень НАН України з'ясували те, що
серед домогосподарств, голова яких має повну вищу
освіту, рівень бідності в 3,2 рази поступається показни�
ку домогосподарств, де "господар" має лише базову се�
редню освіту [7].

Демографічні чинники необхідно розглядати як су�
купність демографічних процесів, що формують спе�
цифічну статево�вікову й соціально�демографічну
структуру населення й ведуть до зміні частки тих його
категорій, які за своїм соціально�демографічним стату�
сом утворюють групу з обмеженими доходами. До цієї
категорії належать діти, особи пенсійного віку, особи з
інвалідністю тощо. По відношенню до категорії працю�
ючих членів домогосподарства вони виступають утри�
манцями, тим самим опосередковано підвищуючи небез�

пеку бідності для працюю�
чих.

Загострення проблем
зайнятості та бідності пра�
цюючого населення Украї�
ни посилює продовольчу
складову цієї проблеми.

Україна єдина держа�
ва Європи і одна серед 22
держав світу, яка вела кон�
ституційне положення,
відповідно якого право на
їжу гарантоване законом.
І хоча, за даними FAO, в
2004—2006 рр. недоїдали в
Україні менше 2,5% (на
рівні Франції), проте поси�
люється диференціація
продовольчого споживан�
ня (див. табл. 5).

Порівняння рівня про�
довольчого споживання
першого і останнього
квінтелів свідчить про
значний рівень соціально�
го розшарування у продо�
вольчому забезпечення
населення і недостатність
харчування майже трети�
ни населення України. Де�
фіцит продовольчого спо�
живання — це різниця між
раціональними і фактич�
ними рівнями продоволь�
чими споживання. Для Ук�
раїни характерна ситуація
дефіциту продовольчого

споживання майже за всіма основними групами то�
варів, винятком стали у 2010 р. лише рослинні жири,
риба та хлібопродукти, хоча в 2007 р. дефіциту за по�
зицією цукор не було. Особливо загрозливе станови�
ще (критично небезпечним вважається рівень спожи�
вання продовольства у половинному обсязі від науко�
во обгрунтованих раціональних нормативів ) склалося
у сфері споживання фруктів, ягід, горіхів та виногра�
ду, де дефіцит продовольчого споживання становить
в 2007, 2010 р. відповідно 52,0% і 50,7% (див. табл. 6).

Одним із методів подолання бідності найбільш не�
захищених верств населення, які потребують соціаль�
ного захисту, особливо в умовах постійного росту цін
на продовольчі товари, є адресна допомога — система
продуктових талонів. Соціальні картки (електроні або

паперові) — це альтернатива діючого механізму
захисту населення від росту цін на продукти хар�
чування. Продовольчі субсидії потребують май�
же 20% населення України і, виходячи з цієї циф�
ри, додаткове навантаження на бюджет складе
2—3 млрдгрн. в рік.

Прихильники ідеї продовольчих талонів по�
силаються на досвід США, де діє Пільгова про�
грама придбання продуктів для сімей з невели�
ким доходом (1838$ на місяць на чотирьох). У
2009 р. картки на продукти харчування отрима�
ли 33 млн американців. Розмір допомоги на одну
особу — 125$ в місяць, в цілому програма обій�
шлася держбюджету в 54$ млрд, Втім, амери�
канській пільговій програмі вже понад сорок
років і її механізми давно відпрацьовані. В Ук�
раїні ж навіть межа бідності чітко не визначена.
Тому необхідний детальний моніторинг кіль�
кісних показників оцінки бідності та програм
продовольчої допомоги.

В 2004 р. в Україні була затверджена "Кон�
цепція поліпшення продовольчого забезпечен�

Вид діяльності 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Всього 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2239 
Сільське господарство, мисливство 
та пов’язані з ним послуги 151 178 210 295 415 553 733 1076 1206 1430 
Лісове господарство та пов’язані з 
ним послуги 224 271 350 498 668 851 1100 1311 1341 1787 
Рибальство, рибництво 204 242 291 375 499 607 721 913 1028 1191 
Промисловість 406 485 591 743 967 1212 1554 2017 2117 2580 
Будівництво 362 427 546 709 894 1140 1486 1832 1511 1754 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 284 330 394 509 713 898 1145 1514 1565 1874 
Діяльність готелів та ресторанів 235 286 340 429 566 735 944 1221 1267 1455 
Діяльність транспорту та зв’язку 460 573 685 843 1057 1328 1670 2207 2409 2726 
наземного транспорту 405 515 633 775 961 1227 1563 2036 2126 2355 
водного транспорту 557 617 762 733 929 1093 1412 1924 2421 2987 
авіаційного транспорту 593 702 857 1232 1622 2053 2704 4061 5106 6774 
додаткові транспортні послуги та 
допоміжні операції 591 730 851 1016 1218 1513 1872 2457 2637 2976 
діяльність пошти та зв’язку 402 469 547 710 967 1191 1485 1950 2240 2435 
Фінансова діяльність 833 976 1051 1258 1553 2050 2770 3747 4038 4601 
Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 373 437 527 667 900 1193 1595 2085 2231 2436 
з них дослідження і розробки 420 470 570 774 1048 1323 1741 2336 2556 2874 
Державне управління 396 495 577 691 1087 1578 1852 2581 2513 2747 
Освіта 224 267 340 429 641 806 1060 1448 1611 1889 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 183 223 279 351 517 658 871 1177 1307 1631 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту 211 247 299 400 620 828 1090 1511 1783 2065 
з них діяльність у сфері культури та 
спорту, відпочинку та розваг 182 219 277 383 628 842 1109 1551 1870 2194 

Таблиця 4. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної
діяльності (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Розраховано за даними Державної служби статистики України [3].
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Рис. 2. Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати в
Україні (станом на 1 січня 2005 — 2011рр.)
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ня та якості харчування на�
селення", яка передбачала
адресну допомогу малоза�
безпечених верств населен�
ня. Проте фінансово�еконо�
мічна криза, обмеження
МВФ щодо підвищення соц�
іальних пільг не дозволили
реалізувати заходи Кон�
цепції.

Продовольча бідність —
це один із аспектів комплекс�
ного явища бідності, тому
проблема низьких показників
продовольчого споживання і
значна поляризація соціаль�
них груп за його рівнями може
бути вирішена за умови подо�
лання бідності населення в
цілому.

ВИСНОВКИ
Подолання такого явища, як бідність, можливе че�

рез систему науково�обгрунтованих заходів державно�
го рівня, а саме:

— удосконалити нормативно�правову базу соціаль�
них стандартів шляхом поступового наближення її до
європейського рівня та зміцнити працюючу мережу дер�
жавних органів і недержавних структур, які забезпечу�
ють моніторинг і виконання цих стандартів;

— законодавством чітко визначити цільові соціальні
виплати та категорії населення, які їх отримують;

— посилити державне регулювання процесів фор�
мування й розподілу доходів на та зміцнення позицій
середнього класу;

— розв'язати проблему оцінки збалансованості між
купівельною спроможністю заробітної плати та зрос�
танням цін;

— збільшення рівня як мінімальної заробітної пла�
ти, так і середньої заробітної плати в Україні, яка була,
адекватною росту цін.
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 Усі 
домогосподарства 

Групи із середньодушовими 
загальними доходами 
у місяць, нижчими 
прожиткового 
мінімуму 

перша друга третя четверта п'ята 

 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 
М'ясо і 
м'ясопродукти 5,1 5,1 3,5 3,5 4,5 4,4 5,0 5,0 5,8 5,8 6,7 6,9 3,6 3,4 

Молоко і 
молочні 
продукти  

22,1 19,1 16,9 14,2 21,21 17,9 22,5 19,5 24,3 21,7 27,0 25,1 17,1 13,9 

Яйця, шт  20 20,0 17,0 17,0 19,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 17,0 17,0 
Риба і 
рибопродукти  1,9 1,8 1,4 1,2 1,8 1,6 2,0 1,8 2,1 2,0 2,5 2,3 1,4 1,2 

Цукор  3,2 3,0 1,7 2,5 3,2 3,0 3,4 3,2 3,5 3,3 3,6 3,6 2,7 2,4 
Олія та інші 
рослинні жири  1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0 1,5 15 

Картопля  8,3 7,6 8,1 7,1 8,5 7,7 8,9 7,9 8,4 7,9 8,1 7,9 8,0 7,1 
Овочі та 
баштанні  8,7 9,5 6,7 7,9 8,2 9,8 9,1 10,5 9,6 11,4 10,6 12,7 6,,8 7,8 

Фрукти, ягоди, 
горіхи, 
виноград  

3,6 3,7 2,2 2,3 3,0 3,1 3,4 3,5 4,2 4,1 5,6 5,5 2,2 2,2 

Хліб і хлібні 
продукти  9,6 9,3 8,8 8,5 10,0 9,4 10,2 9,6 9,7 9,7 9,4 9,5 8,9 8,4 

Таблиця 5. Диференціація споживання продуктів харчування за квінтильними (20%3ми) групами за рівнем
середньодушового сукупного доходу (в розрахунку на одну особу, кг/місяць

 Раціональний 
рівень 

споживання, 
кг/місяць 

Фактичний рівень споживання, 
кг/місяць 

Дефіцит продовольчого 
споживання, % 

2007 2010 2007 2010 

М'ясо і 
м'ясопродукти, кг 

6,6 5,1 5,1 22,7 22,7 

Молоко і молочні 
продукти , кг 

31,6 22,1 19,1 30,1 39,6 

Яйця, шт.  24,2 20,0 20,0 17,4 17,4 
Риба і рибопродукти, 
кг  

1,7 1,9 1,8 - - 

Цукор, кг 3,2 3,2 3,0 - 6,3 
Олія та інші 
рослинні жири, кг  

1,1 1,7 1,8 - - 

Картопля ,кг 10,3 8,3 7,6 19,4 26,2 
Овочі та баштанні, кг 13,4 8,7 9,5 35,1 29,1 
Фрукти, ягоди, 
горіхи, виноград, кг  

7,5 3,6 3,7 52,0 50,7 

Хліб і хлібні 
продукти , кг 

8,4 9,6 9,3 - - 

Таблиця 6. Дефіцит продовольчого споживання в Україні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зв'язку із активізацією в Україні процесів трансфор�

мації економіки постає питання визначення стійкості еко�
номічної системи України. Це є актуальним, оскільки іно�
земні інвестори не бажають мати справу з країнами з не�
стійкою і нестабільною економікою, невизначеною політи�
кою, розбалансованою фінансовою системою тощо. Тому
проблема розробки моделей управління стійкістю макро�
економічної системи України набуває особливого значен�
ня, що, власне, зумовило тематику даного дослідження [1;
2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів роз�

витку економічних систем присвячені праці багатьох вче�
них�економістів (А. Сміт, К. Маркс, Дж.М. Кейнс, Ф.Хайек
і ін.). Дослідженню теоретичних і практичних аспектів теорії
управління економічними системами присвячені праці та�
ких вчених�економістів, як: В.М. Геєць [3], А.Г. Мазур [4],
А.Д. Чернявський [5], питанням стратегічного управління
— О.С. Виханський [6], З.Є. Шершньова [7], регулюванню
розвитку економіки — Б.Я. Панасюк [8].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даної роботи є теоретичне дослідження та сис�

тематизація макроекономічних факторів впливу на стійкість
економіки України. Завданням дослідження є: визначення
сутності економічної стійкості системи; визначення макро�
економічних показників, які найбільше впливають та
стійкість економіки України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати досліджень [1] засвідчили, що в економічній

літературі немає єдності у визначенні понять рівноваги,
стійкості та стабільності економічної системи. У цьому кон�
тексті автором [1] пропонується під рівновагою розуміти
здатність економічної системи за відсутності збурювальних
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дій або за їх незмінних значень зберігати свій стан якомога
довше. Це означає, що основні параметри, які описують стан
економічної системи (наприклад, вартість ресурсів, дохід і
т.п.), є незмінними і жоден з економічних суб'єктів не заці�
кавлений в їх зміні.

Під час досліджень [1] було встановлено, що не існує
чіткої класифікації видів економічної стійкості та відсутнє
чітке тлумачення понять "економічна стійкість системи" та
"управління економічною стійкістю системи". Автором зап�
ропоновано власні тлумачення цих термінів.

Економічна стійкість системи — це здатність економіч�
ної системи після певного збурення (зміни параметрів еко�
номічної системи, її показників) швидко повертатися у стан,
не гірший попереднього, зберігати свій стан як завгодно
довго, а також поліпшувати свій стан до величини збурення
за умови позитивної зміни економічних параметрів систе�
ми. Графічне зображення сутності економічної стійкості
системи наведено на рис. 1.

Управління економічною стійкістю системи — це вико�
ристання організаційних, економічних, соціальних методів
управління, спрямованих на забезпечення економічної
стійкості системи.

Економічну стійкість системи не слід розуміти як її
стабільність. Стабільність — це сталість, незмінність, три�
вале збереження певного стійкого стану.

Стабільність — здатність системи функціонувати, не
змінюючи власну структуру, тобто перебувати у рівновазі;
ця здатність повинна бути незмінною у часі.

Для визначення стійкості економіки України необхідно
визначити макроекономічні фактори впливу. Для дослід�
ження факторів розвитку сучасної макроекономічної сис�
теми України проведемо аналіз макроекономічних показ�
ників економіки України.

За даними Міністерства фінансів України [9], підсумки
2009 року засвідчили, що розвиток економіки України заз�
нав негативної тенденції, реальне падіння ВВП в 2009 році
становило 14,8 відсотки. Обсяги промислового виробницт�
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ва скоротились на 21,9 відсотки до рівня нижче, ніж на кінець
2004 року. Фінансовий результат (сальдо) підприємств від
звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році був не�
гативним та становив — 42,4 млрд грн. Реальна заробітна
плата скоротилася на 9,2 відсотки, чого не спостерігалось з
2000 року, а заборгованість із заробітної плати зросла на
23,9 відсотка. Рівень безробіття населення зріс більше ніж
на третину до 8,8 відсотків (за даними ДКСУ 2,6%). Скоро�
чення доходів населення на тлі падіння довіри до банків при�
звело до відтоку депозитних коштів з банківської системи
— у квітні 2009 року обсяг депозитів зменшився на 45,8 млрд
грн. порівняно з кінцем 2008 року, а в цілому за 2009 рік —
на 30 млрд грн. Готівковий курс гривні до долара США де�
вальвував більш ніж вдвічі (з 4,46 грн. за долар США у травні
2008 року до 9,93 гривень за долар США у грудні 2008 року),
при цьому середньорічний офіційний курс гривні до долара
США у 2009 році девальвував на 47,8 відсотків. Міжнародні
валютні резерви за 2009 рік скоротилися на 5 млрд дол. США
та у лютому 2010 року були доведені до мінімуму — 24,1 млрд
доларів США.

Аналіз стану економіки [10] за 2010 рок свідчить, що
обсяги промислового виробництва у 2010 році зросли на 11
відсотків, що є найвищим показником з 2004 року. У 2010
році було досягнуто значення показника інфляції — 9,1
відсотків.

Реальна заробітна плата в [11] 2010 році збільшилася на
10,2 відсотків, що дало змогу перевищити її докризовий
рівень. Одночасно зменшився рівень заборгованості із за�
робітної плати (на 17,3 відсотків) та рівень безробіття насе�
лення. Приріст обсягу депозитів досягнув рівня 2007—2008
років та становив 86,1 млрд грн.

Національний банк України [12] в 2010 році тричі зни�
жував облікову ставку (з 10 серпня 2010 року її було вста�
новлено на рівні 7,75 відсотків річних, що є найнижчим
рівнем з 2004 року). Міжнародні валютні резерви у 2010 році
зросли на 8,1 млрд дол. США до 34,6 млрд доларів США.

У 2010 році надходження до державного бюджету
збільшилися на 22,6%, в тому числі до загального фонду на
32,5% порівняно з 2009 роком. Всього до Державного бюд�
жету України у 2010 році, без врахування погашення про�
строченої заборгованості з відшкодування ПДВ, надійшло
257051,1 млн грн., у тому числі до загального фонду —
207472,7 млн грн.

У 2010 рік граничний показник дефіциту бюджету [13]
дорівнював 72531,3 млн грн. Станом на 31 грудня 2010 року
державний та гарантований державою борг України стано�
вив 432235,4 млн грн., або 54289,3 млн дол. США. Держав�
ний борг України становив 323475,2 млн грн., або 40628,9
млн дол. США., в тому числі державний зовнішній борг ста�
новив 181813,1 млн грн., або 22836,0 млн дол. США, держав�
ний внутрішній борг становив 141662,1 млн грн., або 17792,9
млн дол. США.

Враховуючі наведені дані, виокремимо фактори, що, на
нашу думку, впливають на стійкість макроекономічної сис�
теми України. Автор пропонує розглядати такі групи
факторів: 1) бюджетно�фінансові фактори; 2) соціальні фак�
тори; 3) політичні фактори; 4) економіко�виробничі
фактори; 5) енерго�екологічні фактори; 6) форс�мажорні
фактори.

Проведемо опис та систематизацію даних факторів.

1. Бюджетно�фінансові фактори.
Основним джерелом доходів кожного бюджету є

певні види податків. Податки — економічно доцільне
примусове вилучення (привласнення) державою части�
ни необхідного та додаткового продукту з фізичних та
юридичних осіб з метою фінансового забезпечення ви�
конання державою властивих їй функцій. Окремим ви�
дом податків є внески в обов'язкові державні фонди соц�
іального страхування, пенсійний та інші фонди [14].

Дефіцит бюджету — перевищення витрат бюджету
над доходами. Виникнення і зростання дефіциту бю�
джету зумовлене економічними кризами, мілітаризацією
економіки, веденням війн, економічною нестабільністю,
безконтрольним зростанням інших витрат з бюджету і
т.ін. На рівні держави бюджетний дефіцит покриваєть�
ся державними внутрішніми та зовнішніми позиками, а
також за допомогою грошової емісії. Постійне нагро�
мадження заборгованості перетворюється на державний
борг [9].

Державний борг — борг держави перед громадяна�
ми власної країни та іноземними кредиторами. Відшко�
дування державного боргу здійснюється за рахунок про�

дажу державних цінних паперів. Основними структурними
елементами державного боргу є внутрішній (заборгованість
держави своїм громадянам та юридичним особам) і
зовнішній (заборгованість держави іноземним країнам,
міжнародним фінансово�кредитним організаціям, інозем�
ним громадянам) борги. Вважається, що загрозливим для
стабільності економічної системи є перевищення держав�
ного боргу над ВВП більше, ніж у 2 рази [10].

Грошова маса, що перебуває в обігу, її структура і ди�
наміка вважаються одними з головних макроекономічних
показників стану економіки. Для розрахунку обсягу і
структури грошової маси використовується агрегатний
метод вимірювання пропозиції грошей. За останній час в
Україні з'явилася тенденція до зростання частки грошо�
вої маси в обігу і погіршення фінансового стану
підприємств. Стали помітні серйозні деформації у
співвідношенні між готівковою і безготівковою частинами
грошової маси [12].

Ставка рефінансування — процентне вираження ціни
кредитних ресурсів, які центральний банк розміщує серед
комерційних банків з метою регулювання грошового обігу
та кредитування [12].

Інфляція — збільшення кількості емітованих грошей в
сфері обігу, що має наслідком зростання цін, виражених у
даній грошовій одиниці. Рівень інфляції вимірюють за до�
помогою індексів цін (найчастіше споживчих цін та цін ви�
робників). Основними соціально�економічними наслідками
інфляції є перерозподіл доходів між різними верствами на�
селення, падіння рівня життя населення та зниження ефек�
тивності функціонування національної економіки. "Інфля�
ція — це податок, що може вводитися без прийняття зако�
ну", — зазначив теоретик монетаризму Мілтон Фрідман.
Навіть будучи повністю передбачуваною, інфляція є несан�
кціонованим податком, який приватний сектор сплачує дер�
жаві [15].

Міжнародні резерви (раніше — це валютні або золото�
валютні резерви (англ. Foreign exchange reserves)) — запаси
іноземних фінансових активів, які належать державі, пере�
бувають у розпорядженні органів грошово�кредитного ре�
гулювання і можуть бути реально використані на регуля�
тивні та інші потреби, що мають загальнодержавне значен�
ня. Основним призначенням міжнародних резервів є ско�
рочення ризиків національної грошової одиниці, пов'язаних
з активністю спекулянтів і нерівномірністю зовнішньоеко�
номічної діяльності економічних суб'єктів. Рівень міжнарод�
них резервів відображає зовнішньоекономічний товарообіг
і потоки капіталу за попередні періоди [12]. Станом на
01.10.2010 року міжнародні резерви Національного банку
України складали 34,7 млрд доларів США (для порівняння:
міжнародні резерви Китаю складають 2648 млрд доларів
США, Японії — 1110 млрд доларів США, Росії — 503,7 млрд
доларів США).

Індекс Доу�Джонса (англ. Dow Jones average) — узагаль�
нений показник рівня ділової активності та ринкової кон'�
юнктури у США. Обчислюється за середньоарифметичною
величиною курсів акцій 30 промислових корпорацій, 15
підприємств паливно�енергетичної та комунальної інфрас�
труктури, 20 транспортних компаній, а також за загальною
середньою величиною курсу акцій всіх 65 корпорацій на
кінець торгового дня [1].
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Рис. 1. Графічне зображення сутності економічної
стійкості системи
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"Тіньова економіка" (англ. Black economy, Ghost
economy, Shadow economy) — економічна діяльність, яка
розвивається поза державним обліком та контролем, а тому
не відображається в офіційній статистиці. "Тіньові" підприє�
мства не відраховують власні доходи до бюджетів та дер�
жавних цільових фондів, вони не сплачують податки, мак�
симізуючи власні прибутки. "Тіньова економіка" України —
результат системної кризи економіки, що виникла через
недосконалість методів здійснення ринкових перетворень.
За даними Міністерства економіки, рівень тіньового секто�
ра економіки України за підсумками ІІ кварталу 2009 року
становить 36% від офіційного ВВП. За приблизними оцін�
ками, державний бюджет України через наявність тіньово�
го сектора економіки недоотримує понад 100 млрд грн. на
рік [1].

2. Соціальні фактори.
До соціальних факторів можна віднести: рівень безро�

біття, середню та мінімальну заробітну плату в країні, ве�
личину прожиткового мінімуму, середній рівень пенсій,
кількість пенсіонерів, ціну продовольчого кошика (реальну),
індекси споживчих цін на товари та послуги, зареєстровану
кількість злочинів, допомогу при народженні першої дити�
ни, індекс людського розвитку (тобто місце, яке займає краї�
на в даному рейтингу).

Рівень безробіття — це величина, яка розраховується
як відношення чисельності безробітних, які зареєстровані
в державній службі зайнятості, до кількості населення пра�
цездатного віку [11].

Середня заробітна плата — це статистичний показник,
який характеризує середній рівень оплати праці всіх праці�
вників та їх окремих категорій [1].

Прожитковий мінімум — вартісна величина достатньо�
го для забезпечення мінімально можливого функціонуван�
ня організму людини та збереження його здоров'я набору
продуктів харчування, а також мінімального набору непро�
довольчих товарів та мінімального набору послуг, необхід�
них для задоволення основних соціальних і культурних по�
треб особистості [1].

Рівень пенсій — середній рівень грошового забезпечен�
ня, що видається громадянам у разі настання пенсійного віку
(станом на початок 2011 року для чоловіків — 60 років, для
жінок — 55 років). Виплата пенсій здійснюється за рахунок
пенсійного та страхового фондів, приватних пенсійних
фондів.

Кількість пенсіонерів — це загальне число осіб, які до�
сягли в країні пенсійного віку та отримують пенсію.

Реальна ціна споживчого кошику (продовольчого коши�
ку) — ціна мінімального набору продуктів споживання, не�
продовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження
здоров'я людини і забезпечення його життєдіяльності, виз�
начена експертним шляхом (може відрізнятися від встанов�
леного державою прожиткового мінімуму).

Індекс споживчих цін — зміна вартості основних спо�
живчих товарів і послуг за певний період, виражена у відсот�
ках [1].

Кількість зареєстрованих злочинів — це загальне число
протизаконних суспільно небезпечних діянь, які були зареє�
стровані правоохоронними органами за певний період.

Мінімальна заробітна плата — законодавчо встановле�
ний мінімальний розмір заробітної плати за просту, неква�
ліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватись оп�
лата за виконану працівником роботу. Мінімальна заробіт�
на плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою
на всій території України для підприємств усіх форм влас�
ності і господарювання, основою для визначення держав�
них тарифів у сфері оплати праці, пенсій, стипендій, допо�
моги та інших соціальних виплат [10]. Станом на 01.10.2010
року мінімальна заробітна плата в Україні складає 907 грн.
(з 01.12.2010 — 922 грн.) на місяць.

Допомога при народженні дитини та по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно
до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими на�
родженням та похованням" призначається і здійснюєть�
ся в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів
України [12].

Індекс людського розвитку (індекс розвитку людсько�
го потенціалу) — індекс порівняльної оцінки бідності, гра�
мотності, освіти, середньої тривалості життя та інших по�
казників країни [1]. Методика розрахунку індексу людсь�

кого розвитку базується на використанні показників соц�
іальної політики держави, а саме: очікуваної тривалості
життя при народженні, писемності дорослого населення та
охоплення його всіма видами навчання, величини ВВП на
особу за паритетом купівельної спроможності. Ці складові
за спеціальною формулою формуються в один загальний
індекс ІРЛП, максимальне значення якого дорівнює одиниці.
У 2009 році ІРЛП України становив 0,796 (85 місце у світі).
В 2010 році Україна посіла 69 місце у світі. Для порівняння
ІРЛП розвинутих країн складав 0,932, країн центральної та
східної Європи та СНД — 0,821, середньосвітовий індекс —
0,753.

3. Політичні фактори.
Рівень довіри владі — показник, який характеризує став�

лення громадян країни до влади та її інститутів у вигляді
схвалення або несхвалення дій останніх. Визначається
співвідношенням кількості громадян, що довіряють владі, до
загальної кількості громадян країни [1].

Стабільність влади — здатність інститутів влади ефек�
тивно та повною мірою виконувати владні функції протя�
гом тривалого проміжку часу.

Рівень виконання програм — показник, що визначає
частку реалізованих програм (економічних, соціальних, на�
уково�технічних та ін.) у загальній сукупності програм,
прийнятих до втілення.

Відносини України із іншими країнами — характерис�
тика відносин України із іншими країнами (насамперед, з
Росією, ЄС, США). Ці відносини можуть бути сприятливи�
ми або несприятливими для розвитку економіки та забез�
печення її стабільності [1].

Можливість виборів та зміни влади — ймовірність по�
рушення політичної стабільності в результаті проведення
строкових (або дочасних) виборів та зміни влади в країні.

4. Економіко�виробничі фактори.
Валовий внутрішній продукт — показник, що враховує

ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, виробле�
них в країні за певний період. Номінальний ВВП — це рин�
кова вартість товарів і послуг, виражена у поточних цінах.
Реальний ВВП вимірюється вартістю виробленого продук�
ту за різні роки відносно до цін базового року. Реальний ВВП
характеризує економічний стан країни з врахуванням індек�
су інфляції [10]. В 2007 році ВВП України (у фактичних
цінах) склав 720,7 млрд грн., а в 2008 році — 948,1 млрд грн.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) — вартість
відвантаженої за межі підприємства готової продукції (ви�
конаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених зі спо�
живачами або партнерами документах.

Обсяг виробленої продукції сільського господарства —
вартість виробленої в країні продукції сільського господар�
ства за рік.

Обсяг продукції будівництва — сукупність виробничих
об'єктів та комплексів, житлових будинків у селищах та
містах, соціально�культурних об'єктів і комплексів, зведе�
них за певний період.

Експорт товарів — продаж товарів українськими това�
ровиробниками іноземним суб'єктам господарської діяль�
ності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з виве�
зенням або без цих товарів за митний кордон України. Для
довідки: в 2007 році експорт товарів в Україні склав 49,2 млрд
доларів США, в 2008 році — 66,9 млрд доларів США, в 2009
році — 39,7 млрд доларів США.

Імпорт товарів — купівля (у тому числі, з оплатою в не�
грошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоеконо�
мічної діяльності товарів у іноземних виробників з увезен�
ням або без цих товарів на територію України. Для довідки:
в 2007 році імпорт товарів в Україні склав 60,6 млрд доларів
США, в 2008 році — 85,6 млрд доларів США, в 2009 році —
45,4 млрд доларів США.

Сальдо — різниця між вартістю експорту та імпорту
товарів. Для довідки: в 2007 році сальдо торговельного ба�
лансу в Україні склало �11,4 млрд доларів США, в 2008 році
— �18,6 млрд доларів США, в 2009 році — �5,7 млрд до�
ларів США.

Вантажооборот — це кількість вантажів, перевезених в
країні за рік в усіх напрямах. Розраховується сумою до�
бутків ваги окремих вантажних відправлень (в тоннах) на
відстань їх перевезення (в кілометрах). Для довідки: в 2007
році вантажооборот в Україні склав 496,4 млрд т�км., в 2008
році — 491,7 млрд т�км., в 2009 — 380,0 млрд т�км.

Пасажирооборот — це кількість перевезених в країні
пасажирів в усіх напрямках за рік. Розраховується сумою
добутків числа пасажироперевезень (осіб) на відстань їх
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перевезення (в кілометрах) [10]. Для довідки: в 2007 році
пасажирооборот в Україні склав 144,4 млрд пас.�км., в 2008
році — 147,3 млрд пас.�км., в 2009 — 130,1 млрд пас.�км.

Оборот роздрібної торгівлі — вартість проданих товарів
юридичними особами, які здійснюють діяльність з роздріб�
ної торгівлі, та фізичними особами — підприємцями, а та�
кож обсяги продажу споживчих товарів на ринках [16]. Для
довідки: в 2007 році роздрібний оборот (в поточних цінах) в
Україні склав 318,7 млрд грн., в 2008 році — 449,3 млрд грн.,
в 2009 — 442,8 млрд грн.

5. Енерго�екологічні фактори.
До енерго�екологічних чинників можна віднести: обсяг

виробленої електроенергії, обсяг переробки нафтової си�
ровини, обсяг транспортування нафти, обсяг видобутку
нафти, обсяг транспортування газу, обсяг спожитої елект�
роенергії, обсяг видобутку газу, рівень оплати за спожиту
електроенергію, рівень оплати за спожитий природний газ
усіма категоріями споживачів, викиди забруднюючих речо�
вин у повітря і т.п.

Обсяг виробленої електроенергії — це електроенергія
у кВт·год, яка вироблена за рік всіма видами електростанцій
[17].

Обсяг переробки нафтової сировини — це обсяг вироб�
ництва нафтопродуктів та сировини для подальшої хімічної
обробки.

Обсяг транспортування нафти — це загальна маса на�
фти, яка транспортується через систему нафтопроводів Ук�
раїни [17].

Обсяг видобутку нафти — обсяги нафти, вилучені з по�
кладів та підняті на поверхню (за звітними даними геологі�
чної документації, погодженими з Держнаглядохоронпраці)
[16].

Обсяг транспортування газу — це загальний об'єм газу,
який транспортується через трубопроводи та газогони [17].

Обсяг спожитої електроенергії — це обсяг спожитої в
країні електричної енергії споживачами протягом звітного
періоду.

Обсяг видобутку газу — обсяги природного газу, вилу�
ченого з покладів та піднятого на поверхню (за звітними да�
ними геологічної документації, погодженими з Держнагля�
дохоронпраці) [17].

Рівень оплати за спожиту електроенергію — кошти, що
надійшли від споживачів електричної енергії з початку ка�
лендарного року до кінця звітного місяця [17].

Рівень оплати за спожитий природний газ усіма кате�
горіями споживачів — кошти, що надійшли від споживачів
природного газу за період з початку календарного року до
кінця звітного місяця [17].

Викиди забруднюючих речовин у повітря — обсяги ви�
кидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за
інгредієнтами в цілому для підприємств (тонн на рік) [17].

6. Форс�мажорні фактори.
Форс�мажорні обставини — обставини неперебор�

ної сили та інші незалежні від людей та країн обставини
[1].

Форс�мажорні обставини — це стихії, страйки, локау�
ти, оголошені та неоголошені війни, терористичні акти, бло�
кади, революції, заколоти, повстання, масові заворушення,
громадські демонстрації, акти вандалізму, блискавки, по�
жежі, бурі, повені, землетруси, нагромадження снігу або
ожеледь тощо, що звільняє сторони від відповідальності за
невиконання зобов'язань протягом терміну дії цих обста�
вин [1].

Війна — складне суспільно�політичне явище, пов'язане
з розв'язанням протиріч між державами, народами, націо�
нальними і соціальними групами шляхом застосування за�
собів збройної боротьби, проведенням бойових дій між
збройними силами країн тощо. Це специфічна форма вияву
соціальних відносин, у якій домінує збройна боротьба як
спосіб продовження політики.

Міжнародні санкції поділяються на політичні, еко�
номічні й військові. Політичні санкції включають: розрив
дипломатичних відносин, припинення членства в ООН або
інших міжнародних організаціях. Економічні або торгові
санкції можуть припускати повний розрив усіх економіч�
них і фінансових відносин або запровадження ембарго на
імпорт (експорт) певних або всіх товарів. Колоніальні ка�
ральні експедиції були військовими санкціями і ніколи не
визнавалися міжнародним правом.

Тероризм (від лат. "terror" — жах) — суспільно небез�
печна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників,

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів
влади, вчинення посягань на життя чи здоров'я невинних
людей, погрози вчинення злочинних дій з метою досягнен�
ня злочинних цілей і т.п. [1].

Епідемія (від грец. epi — "серед" і demos — "народ") —
це захворювання, яке є новим для людини протягом періо�
ду збереження нею "імунної пам'яті", поширюється зі швид�
кістю, яка значно перевищує очікувану, визначену попе�
реднім досвідом [1].

Наведені вище фактори зведемо у табл. 1. Значення да�
них факторів наведені за період 2005—2010 років. Фактори,
які мають якісну характеристику, методом експертних оці�
нок були визначені за допомогою умовної шкали від 0 до
100 балів.

ВИСНОВКИ
У ході досліджень було запропоновано тлумачення по�

нять "економічна стійкість системи" та "управління еко�
номічною стійкістю системи". Зроблено аналіз макроеко�
номічних показників економіки України. Дослідженнями
на основі аналізу показників розвитку економіки України
встановлено, що фактори впливу на стійкість економічної
системи України доцільно згрупувати за такими ознака�
ми: бюджетно�фінансові; соціальні; політичні; економіко�
виробничі; енерго�екологічні; форс�мажорні, що дасть
змогу визначити стійкість економіки України за допомо�
гою використанням сучасних економіко�математичних
методів.
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ВСТУП
У сучасних умовах ресурс перегулювання економі�

ки (приватизації) значною мірою вичерпаний — близь�
ко 70% власності тепер належить приватним підприєм�
ствам. Таким чином, приватизація сьогодні не є пріори�
тетним державним завданням. На перший план виходить
завдання вдосконалення системи управління державним
майном, підвищення прибутковості підприємств, досяг�
нення оптимального балансу податкових і неподатко�
вих (у тому числі дивідендних) надходжень до бюджету
[1].

Останнім часом аналітики очікують на поліпшення
ситуації в корпоративному секторі взагалі і в галузі фор�
мування дивідендної політики підприємств зокрема. Це
пов'язано, в першу чергу, з прийняттям Закону України
"Про акціонерні товариства", дію якого спрямована на
приведення процесу корпоративного управління в Ук�
раїні у відповідність з міжнародною практикою. Проте
при цьому залишається багато проблем у формуванні
оптимальної дивідендної політики, яка задовольняла б
інтереси і держави, і правління, і акціонерів, і потенці�
альних інвесторів; сприяла економічному зростанню
корпоративних підприємств в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ефективне регулювання дивідендної політики

вітчизняних підприємств неможливе без урахування
досвіду провідних зарубіжних корпорацій у вирішенні
подібних питань, а також уважного вивчення сучасно�
го стану корпоративного управління в цілому, у тому
числі особливостей реалізації дивідендної політики як
його складової в окремих галузях народного господар�
ства України.

Метою даної роботи, таким чином, є встановлення
основних тенденцій розвитку регулювання дивідендної
політики за кордоном, аналіз проблем, пов'язаних з цією
сферою діяльності, та визначення можливих шляхів їх
подолання.

УДК 338.242.4: 658.147.2

О. С. Пархоменко,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємницької та освітньої діяльності,
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АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджуються основні тенденції та проблеми регулювання дивідендної політики за кордо@

ном: зниження прибутковості акцій, подвійне оподаткування дивідендів. Визначено важливість вирішен@

ня зазначених питань для підвищення інвестиційної привабливості підприємств.

In the article basic tendencies and problems of adjusting of dividend policy are investigated: decline of

profitability of shares, double taxation of dividends. The importance of decision of the noted questions for the

investment attractiveness increase of enterprises is determined.

Ключові слова: дивіденд, дивідендна політика, державне регулювання, прибутковий податок, корпоративне
управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Переходячи до викладу основних положень статті,

слід зауважити, що один з найважливіших показників
ефективності дивідендної політики — рівень дивіденд�
ної прибутковості — є значно нижчим сьогодні у світі,
ніж 50—100 років тому (табл. 1).

Зниження дивідендів протягом тривалого періоду
пояснюється тим, що після війни корпорації стали
більше реінвестовувати прибуток у свій розвиток, що
сприяло підвищенню загальної прибутковості акцій.
Крім того, розповсюдженою є практика викупу компа�
нією власних акцій. При тому протягом зазначеного часу
підвищувалися ціни на акції, що також спричинило
зменшення показника дивідендної прибутковості, і до�
недавна (2001—2002 рр.) у більшості країн дивідендна
прибутковість продовжувала падати. Наприклад, у Ве�
ликобританії цей показник в 1972 р. становив 4,2%, а в
2002 р. — 2,3%; у США — відповідно 3,3 і 1,2, у Німеч�
чині — 4,3 і 1,3. Наразі спостерігається значне зростан�
ня інтересу до акцій з дивідендними виплатами в по�
рівнянні з 90�ми роками [3].

Нормативне регулювання дивідендної політики за
кордоном обмежується вирішенням двох основних пи�
тань: 1) які органи відповідальні за визначення розміру
і затвердження дивідендів; 2) строки видачі дивідендів.

Так, у більшості країн Європи (Австрія, Бельгія,
Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія,
Люксембург, Португалія, Іспанія, Швеція) затвер�
дження дивідендів у обов'язковому порядку стосуєть�
ся компетенції зборів акціонерів [3].

Більшість кодексів найкращої практики корпоратив�
ного управління також практично не приділяють увагу
дивідендам. Башкіна У.І. зазначає [3], наприклад, що
Франція (Hellebuyck Commission Recommendations) реко�
мендує компаніям відмовлятися від існуючої практики
виплат додаткових дивідендів акціонерам, які володіють
акціями протягом певного часу; у Великобританії один з
кодексів (NAPF Corporate Governance Code) рекомендує,

щоб компанії трохи обме�
жували можливості випла�
ти дивідендів акціями
замість готівки; тому зобо�
в'язані отримати для цього
схвалення акціонерів.

Регулювання дивіденд�
ної політики в країнах Азії

Показники для 
S&P500 

Дивідендна 
прибутковість, % 

Норма виплачуваного 
дивіденду, % 

Прибуток на 
акцію, $ 

Дивіденд на 
акцію, $ 

Середнє значення за 
1871–1945 рр. 5,3 72 1 1 

Середнє значення за 
1946–2000 рр. 4,1 51 3,6 2,3 

Таблиця 1. Показники дивідендів у ХІХ—ХХ ст. [2, с. 2—3]
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також передбачає вирішення того,
які органи і в якій компетенції
відповідають за процедуру нараху�
вання і виплати дивідендів, їхнього
розміру та форми виплати (табл. 2).

Ще одне з актуальних питань ди�
відендної політики — проблема под�
війного оподатковування: оскільки
дивіденди виплачуються із чистого
прибутку і є особистим доходом ак�
ціонерів, то, відповідно, виходить,
що спочатку прибуток корпорації
обкладається податком на прибу�
ток, а потім та частина прибутку, що
йде на виплату дивідендів, обкла�
дається ще й податком на доходи
фізичних осіб, коли ці дивіденди
одержують приватні особи.

Проблема виявляється й у Єв�
ропі і в Америці досить серйозною,
тому що в багатьох країнах подат�
кові ставки на доходи корпорацій
сягають 50% і вище (рис. 1), а сумар�
ний податковий тягар на дивіденди
навіть перевищує 50% (табл. 3), а це
означає, що податки справляють
вплив, який дестимулює інвестуван�
ня в акції.

При цьому слід зазначити, що у
Греції, Новій Зеландії, Фінляндії та
Норвегії податок на прибуток від
отримання дивідендів не нарахо�
вується, і розмір податку, наведений
у табл. 3, є тільки величиною подат�
ку на прибуток підприємств [6].

Спотворення ринку виникає че�
рез те, що подвійне оподатковуван�
ня завищує ціну залученого капіта�
лу. А оскільки відсотки по кредитах
віднімаються з оподатковуваного прибутку, то фінан�
сування за допомогою кредитування і випуску облігацій
виявляється значно вигіднішим. Стимулювання кре�
дитів, у свою чергу, збільшує ймовірність неплатоспро�
можності й приводить до дискримінації дрібних і моло�
дих компаній, у яких доступ до кредитування обмеже�
ний і здійснюється за менш сприятливих умов [6].

Подвійний податковий тягар може також стати при�
чиною: дестимулювання заощаджень та інвестицій; зни�
ження стимулу платити дивіденди на користь нерозподі�
леного прибутку, що може привести до інвестування збит�
кових або неприбуткових проектів; дестимулювання ство�
рення бізнесу у формі корпоративних підприємств;
збільшення непродуктивних зусиль фінансових менед�
жерів у пошуку ухилення від податку через високі подат�
ки на дивіденди та інші типи доходу від капіталу.

Башкіна У.І. звертає увагу на те, що в різних краї�
нах здійснюють певні спроби усунення подвійного по�
даткового тягаря шляхом запровадження низки заходів
[3]:

— часткові або повні знижки з
податку на прибуток;

— установлення для дивідендів
(або на всі види капітального дохо�
ду) ставок, які є нижчими, ніж зви�
чайна ставка прибуткового податку;

— відрахування корпорацією ди�
відендів з оподатковуваної бази для
податку на прибуток;

— часткове виключення диві�
дендів з оподатковуваних доходів
фізичних осіб;

— різні ставки корпоративних
податків на розподілений і нерозпо�
ділений прибуток;

— відсутність будь�яких знижок.
У США в 2003 р. було здійснено податкову реформу,

яка дала можливість здійснити унікальні дослідження.
Необхідність цієї реформи підкріплювалася тим, що под�
війне оподатковування дивідендів у США негативно впли�
ває не тільки на інвестиції, але й на доходи більшості гро�
мадян — адже навіть ті американці, які не здійснюють
прямих вкладень в акції, побічно беруть участь у них че�
рез корпоративні й індивідуальні пенсійні плани.

Початком цієї кампанії став випуск у США в 2003 р.
"The Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act", се�
ред основних положень якого було значне зниження
податкового тягаря — замість обкладання за звичайною
схемою доходів фізичних осіб максимальною ставкою
податку 35%, дивіденди обкладаються тільки податком
у 15%, що дозволило запровадити для отримання дохо�
ду у вигляді дивідендів такий же сприятливий податко�
вий режим, як і для особистого доходу з капіталу [3].

Прихильники реформи стверджували, що реформа

Країна 
Законодавчі вимоги, що 

забезпечують своєчасну виплату 
дивідендів акціонерам 

Органи, відповідальні за оголошення, 
затвердження й видачу дивідендів 

Бангладеш Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 2 місяців після 
оголошення. 

Оголошення і виплата дивідендів – рада 
директорів. Затвердження – акціонери. 

Китай Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 2 місяців після 
оголошення. 

Оголошення і виплата дивідендів – рада 
директорів. Затвердження – акціонери. 

Гонконг Немає. Дата встановлюється радою 
директорів. 

Проміжні – радою директорів; річні дивіденди 
пропонуються радою директорів і 
затверджуються акціонерами. Акціонери 
можуть тільки підтверджувати або відкидати 
пропозицію і не можуть самі встановлювати 
величину дивідендів.  

Індія Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 30 днів після оголошення. 

Проміжні – рада директорів; річні – акціонери. 

Малайзія Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 1 місяця після закриття 
реєстру, протягом 3 місяців – після 
оголошення. 

Оголошення і виплата – компанія; 
затвердження – акціонери. 

Пакистан Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 45 днів після оголошення. 

Акціонери. 

Філіппіни Дивіденди, виплачувані як готівкою, 
так і акціями, повинні бути 
виплачені протягом 18 операційних 
днів після дня реєстрації. 

Дивіденди у формі готівки й акцій – рада 
директорів; дивіденди у формі акцій рада 
директорів об’являє за умови, що 2/3 або 
більше акціонерів згодні. 

Сінгапур Немає. Акціонери. 
Південна 
Корея 

Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 1 місяця після 
оголошення. 

Акціонери. 

Тайпей Немає. Дата встановлюється радою 
директорів на підставі рішення 
збори акціонерів. 

Акціонери. 

Таїланд Дивіденди повинні бути виплачені 
протягом 1 місяця після 
оголошення. 

Проміжні – рада директорів; річні – акціонери. 

В'єтнам Немає. Дата встановлюється радою 
директорів. 

Оголошення й виплата дивідендів – рада 
директорів. Затвердження – акціонери. 

Таблиця 2. Регулювання дивідендної політики в Азії [3; 4]

Рис. 1. Ставки оподаткування прибутку корпорацій Європи,
США та Азії [5, с. 105]
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знизить податкову невигідність дивідендів, спонукати�
ме фірми платити більше дивідендів і стимулюватиме
інвестування й ділову активність. Але деякі опоненти
наполягали на тому, що корпорації на зможуть плати�
ти більш високі дивіденди, тому що держава все ще пря�
мо не зацікавлена у прибутках підприємств [7].

Супротивники реформи переконували, що найбіль�
шу вигоду однаково одержать багаті платники податків,
які отримують непропорційно більшу частку дивідендів,
більшості ж звичайних американських родин це прине�
се мало або взагалі жодної вигоди.

Результати досліджень, які було здійснено після
впровадження реформи [8], виявили значні позитивні
зрушення — різкий стрибок дивідендних виплат по де�
кількох вимірах. У дослідженні використовувалися дані
The Center for Research in Security Prices, починаючи з
1980 р. по 1 квартал 2004 р. Дослідники виявили, що:

— у 2003 році частка публічних компаній, які випла�
чують дивіденди, збільшилася на 20 %, а до того вона зни�
жувалася протягом 2 десятиліть — більше 150 компаній
почали виплачувати дивіденди, причому більшість — на
регулярній основі, а не як разові "спеціальні" розподіли;

— багато компаній, які вже платили дивіденди,
збільшили величину регулярних дивідендів;

— збільшилася кількість спеціальних (разових) вип�
лат дивідендів, але величина даного ефекту досить мала
в порівнянні зі збільшенням регулярних виплат.

Усі отримані результати стосуються компаній всіх
розмірів і не залежать від прибутків компаній та інших
характеристик. Таке збільшення регулярних дивіденд�
них виплат протягом наступних за 2003 років було без�
прецедентним в історії корпоративного сектора США
[8], що підтвердилося у процесі порівняння результатів
податкової реформи 1986 р., яка також знизила вели�
чину максимального прибуткового податку з 50% до
28% і привела до тимчасового концентрованого збіль�
шення особистих дивідендних виплат. Проте регулярні
виплати після 1986 р. значно не збільшилися.

У Росії розмір дивідендів, виплачуваних акціонерни�
ми товариствами протягом останніх років, неухильно
збільшувався (рис. 2) [9, с. 474], але часто високий рівень
дивідендів пов'язаний з легалізацією доходів власника�
ми компаній, а не зі створенням позитивного іміджу се�
ред інвесторів, особливо це стосується підприємств з ве�
ликою часткою участі обмеженого кола осіб [10].

Однак при цьому вже багато компаній
усвідомлюють значення дивідендів як сиг�
налу інвесторам про загальний стан бізне�
су. Підприємства стали приділяти більше
уваги проміжним дивідендам. У цілому все
це свідчить про поступові позитивні зру�
шення у формуванні дивідендної культу�
ри російських компаній [10].

ВИСНОВКИ
Україна є однією з країн Східної

Європи, яка має значну кількість акціонер�
них товариств, що є наслідком масової при�
ватизації 90�х років, а також деякої моди ми�
нулих років на організаційну форму у виг�
ляді акціонерних товариств, переважно зак�
ритих. На розвинутих ринках дивідендна
політика відіграє особливу роль, формуючи
рівень інвестиційної привабливості компанії.
Однак на українському ринку ця функція ди�
відендної політики майже не працює, через
що виникає потреба у додатковому дослід�
женні процесу її формування і реалізації
конкретних заходів з удосконалення управ�
ління дивідендною політикою на вітчизняних
підприємствах.
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Рис. 2. Динаміка виплат дивідендів у Росії [8, с.474]

Таблиця 3. Сумарний податковий тягар податку на прибуток
і прибутковий податок з розподіленого прибутку [3; 6]

Країни Податковий тягар 
Нідерланди, Японія більше 70% 
Люксембург, США, Франція, Туреччина, Канада, Швейцарія 60—70% 
Данія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Австралія 50—60% 
Швеція, Бельгія, Польща, Австрія, Німеччина, Великобританія, 
Угорщина, Італія, Корея, Мексика 40—50% 

Чехія, Ісландія, Греція, Н. Зеландія 30—40% 
Фінляндія, Норвегія 25—30% 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
У наукових роботах, присвячених обліку, аналізу та

ефективному використанню нематеріальних активів,
немає єдиної думки про структурні взаємозв'язки уп�
равлінських практик з методикою обліку та аналізу
діяльності підприємств взагалі. Узагальнення теорії і
практики в цій галузі дозволяє зробити висновок про
те, що назріла потреба в зміні підходів до дослідження і
розробки методологічних аспектів аналізу ефективності
формування та використання необоротних активів, що
враховують специфіку та роль нематеріальних активів
у майновому комплексі підприємств, а також потреби
користувачів в інформації про них та практичного її
застосування у щоденній роботі управлінців.

Поняття ефективності є чи не найважливішим в еко�
номічній теорії і практиці. Кожен підприємець зацікав�
лений в ефективному господарюванні. Вивчення вико�
ристання будь�якого ресурсу має на увазі розгляд по�
казників ефективності їх використання. Визначити
ефективність — це означає співвіднести результат з вит�
ратами ресурсів, які цей результат забезпечили. Проте
можливості використання результату розрахунку по�
казника ефективності в управлінні і прогнозуванні май�
бутнього стану виробничо�господарської системи
підприємства залежать не лише від структури показни�
ка ефективності, але і від того, якими методами він ви�
мірюється.

Актуальним проблемам оцінки та управління нео�
боротними активами присвячені роботи таких учених�
економістів, як Головко В.І., Базилевич В.Д., Бланк І.А.,
Гура Н.О., Єрмошенко М.М., Ілляшенко С.М., Мамон�
това Н.А., Купалова Г.І., Савицька О.В., Туріло А.М.,
Швець В.Г. та інші.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

У статті розглядається поняття ефективності формування та використання необоротних активів, ос@

новні методи і сучасні наукові підходи до аналізу активів підприємства залежно від його галузевої при@

належності та мети аналізу необоротних активів.

The article considers the concept of efficiency of formation and use of fixed assets, the main methods and

modern scientific approaches to the analysis of assets depending on their industry affiliation and the purpose of

the analysis of fixed assets.
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Проте, з переходом економіки України в умови кон�
курентного середовища, з'являється необхідність пошу�
ку більш ефективних методів управління активами
підприємства для збереження високої конкурентоспро�
можності, фінансової стійкості і фінансової незалеж�
ності, причому поєднання сучасних та загальноприйня�
тих методів оцінки ефективності активів дає потужний
результат для прийняття рішень стосовно необоротних
активів.

Метою статті є розкриття проблемних питань оцін�
ки ефективності активів підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору економіки ефективність — це показ�

ник, що характеризує результативність діяльності
економічних систем. Основною особливістю таких си�
стем є вартісний характер засобів (видатків, витрат)
досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і
самих цілей (зокрема, одержання прибутку). Про�
стіше кажучи, ефективність визначається відношен�
ням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили
його отримання або іншими словами економічна ефек�
тивність — досягнення найбільших результатів за най�
менших затрат живої та уречевленої праці. Економі�
чна ефективність є конкретною формою дії закону
економії часу. Дослідники відзначають основні напря�
ми зростання економічної ефективності в Україні:
суттєве зниження енергомісткості (витрати енергії на
одиницю продукції приблизно в 2,5—3 рази переви�
щують аналогічні витрати у розвинутих державах
світу, нафти — у 8—10 разів), матеріаломісткості (вит�
рати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю про�
дукції в 2—2,5 рази перевищують аналогічні показни�
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ки у країнах Заходу), зростання віддачі
тощо [1].

На рис. 1 наведено склад необорот�
них активів підприємства за даними
П(С)БО 7.

Матеріально�технічною базою підпри�
ємства є основні засоби, які визначають об�
сяги виробництва, тому раціональне вико�
ристання основних засобів сприяє знижен�
ню витрат на виробництві.

Наукових робіт в частині аналізу ефек�
тивності формування та використання нео�
боротних активів небагато, це говорить про
те, що існує низка невирішених проблем як
у бухгалтерському обліку, так і в економіч�
ному аналізі.

Враховуючи зазначене, вважаємо до�
цільним застосувати функціонально�вар�
тісний аналіз для ефективного форму�
вання та використання основних засобів.

Функціонально�вартісний аналіз —
один із методів евристичного аналізу, мета
якого полягає у виборі оптимального вар�
іанта, що забезпечує повноцінне виконан�
ня досліджуваним об'єктом (виробом, тех�
нологічним процесом, формою організації
чи управління виробництвом тощо) своїх
основних функцій при мінімальних затра�
тах.

Російський конструктор Ю.М. Соболєв
з Пермського телефонного заводу здійснив
першу розробку з використанням функці�
онально�вартісного аналізу — вузол поси�
лення мікротелефону, яка дала змогу ско�
ротити кількість деталей на 70 %, витрати
матеріалів — на 42 %, трудомісткість виробництва — на
69 %, а загальну собівартість — в 1,7 раза [5].

Метою функціонально�вартісного аналізу є досяг�
нення оптимальної корисності при найменших витратах.
На рис. 2 наведено основні завдання ФВА для форму�
вання та використання основних засобів.

Застосування функціонально�вартісного аналізу
буде корисним для удосконалення технологій, органі�
зації та управління основними засобами.

Залежно від завдань "вимірювання" ефективності
необоротних активів на підприємстві необхідно виби�
рати методи такого аналізу.

Завдання аналізу можна виділити в певні групи:
1. Виявлення міри забезпеченості підприємства нео�

боротними активами відповідно до виробничої програ�
ми (яка повинна вписуватися в загальну
стратегію розвитку підприємства) бізнес�
плану тощо.

2. Вивчення міри використання необо�
ротних активів за узагальнюючими і част�
ковими показниками. Виявлення і вимір
чинників, що вплинули на рівень цих по�
казників.

3. Встановлення міри використання
основного (технологічного) устаткування
і виробничої площі.

4. Виявлення і вимір резервів підвищен�
ня ефективності необоротних активів.

Величина та структура необоротних
активів також відіграють значну роль, про�
те такі показники не характеризують
ефективність.

Джерелами інформації для аналізу ос�
новних виробничих засобів і нематеріаль�
них активів можуть служити [6]:

— бізнес�план підприємства;
— план технічного розвитку підприє�

мства;
— звітний бухгалтерський баланс та

додатки до нього;
— спеціальні баланси: баланс основних засобів, ба�

ланс обладнання, баланс виробничої потужності;
— інвентаризаційні картки обліку основних засобів

та інша технічна документація.
Перелік показників для аналізу необоротних активів

в складі показників фінансового стану підприємства
базується на даних бухгалтерської (фінансової) звіт�
ності підприємств, що забезпечує оцінку підприємства,
і входить до групи показників оцінки майнового стану,
таких, наприклад, як показник питомої вага активної ча�
стини основних засобів. Цей коефіцієнт показує, яку ча�
стину основних засобів складають активи, що безпосе�
редньо беруть участь у виробничо�технологічному про�
цесі.
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Рис. 2. Завдання функціонально3вартісного аналізу основних засобів.
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Підвищення ефективності використання працю�
ючого устаткування забезпечується двома шляхами:
екстенсивним (за часом) і інтенсивним (за потужні�
стю).

Для характеристики використання пасивної части�
ни основних виробничих засобів розраховують показ�
ник обсягу реалізації на 1 кв. м виробничій площі. Підви�
щення рівня цього показника сприяє збільшенню обся�
гу реалізації і зниженню собівартості. В процесі подаль�
шого аналізу можна зіставити цей показник з вартістю
оренди 1 кв. м виробничій площі. Відповідно до резуль�
татів аналізу можна вибрати найбільш ефективний для
підприємства варіант використання пасивної частини
основних виробничих засобів.

Необхідно зазначити, що керівник підприємства
рано чи пізно стає перед необхідністю купівлі основних
засобів. Тут на перший план виходить показник термі�
ну окупності додаткових капіталовкладень, що визна�
чається як відношення їх розміру до економії від зни�
ження собівартості:

 ,

де К
1
, К

2
 — капіталовкладення за порівнюваних ва�

ріантах;
С

1
, С

2
 — собівартість річної продукції за цими ж ва�

ріантами.
Величина Т показує період часу, впродовж якого

додаткові капітальні витрати покриваються за рахунок
економії собівартості продукції. Цей показник має інше
тлумачення, він показує, яка величина додаткових кап�
італовкладень необхідна для забезпечення однієї гривні
економії собівартості продукції.

Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності
додаткових капіталовкладень є зворотним вираженням
терміну окупності і обчислюється відношенням економії
від зниження собівартості до додаткових капіталовкла�
день:

 .

Між Е
н
 та Т існує зворотна залежність:

Т= 1/Е
н
.

Коефіцієнт порівняльної економічної ефектив�
ності характеризує величину економії від зниження
собівартості на одну гривню додаткових капітальних
вкладень.

Оптимальний варіант за терміном окупності або
коефіцієнтом порівняльної ефективності додаткових
капіталовкладень вибирається шляхом зіставлення їх
розрахункових величин з нормативними:

>Ен або  <Т,

де Т — це галузевий термін окупності, тобто
мінімальний термін, впродовж якого капітальні вкла�
дення покриваються за рахунок економії собівар�
тості;

Е
н
 — нормативний коефіцієнт ефективності капіта�

ловкладень означає нижню допустиму межу ефектив�
ності.

З двох варіантів впровадження нової техніки більш
капіталомісткий (що вимагає додаткових капітальних
вкладень) вважається ефективним у тому випадку, коли
розрахунковий термін окупності буде менше його нор�
мативного значення або розрахунковий коефіцієнт по�
рівняльної ефективності перевищить його нормативну
величину.

Отже, як бачимо, складовою частиною методики
планування і аналізу економічної ефективності необо�
ротних активів є облік і економічна оцінка чинника часу.
Облік чинника часу припускає визначення терміну ви�
конання різного роду виробничих рішень і економічну

оцінку заощадження часу.
На сьогоднішній день популярною стає оцінка ефек�

тивності активів через вимір накопиченого потенціалу.
Дійсно, поточний стан активів підприємства характери�
зується накопиченим потенціалом [3]. З іншого боку,
сам потенціал визначається динамікою формування ак�
тивів. Величина потенціалу пов'язується з функціональ�
ною структурою підприємства.

Слід зазначити, що у існуючих методик, розгляну�
тих вище, є недоліки, один з яких — це обмежена реп�
резентативність. Тому багатьма авторами пропонуєть�
ся нова методика оцінки ефективності активів з вико�
ристанням накопиченого потенціалу [4]. В рамках ме�
тодики пропонується для розрахунку наступний ко�
ефіцієнт:

kефп.н.а. =  ,

kефп.н.а. — коефіцієнт ефективності потенціалу нео�
боротних активів;

ΔПнакпідпр. — приріст накопиченого потенціалу
підприємства, грн.;

ΔПнакн.а.в.а. — приріст накопиченого потенціалу
необоротних активів.

Накопичений потенціал враховує усю діяльність
підприємства до моменту аналізу. На відміну від почат�
кових даних, накопичений потенціал "очищений" від
випадкових факторів, що мають здатність швидко
змінюватися.

ВИСНОВКИ
Основною метою управління необоротними актива�

ми є забезпечення їх достатності й економічної ефек�
тивності для нормального функціонування підприєм�
ства з метою здійснення виробничо�господарської
діяльності.

Застосування функціонально�вартісного аналізу
сприяє ефективному формуванню та використанню
основних засобів. При виборі методики аналізу ефек�
тивності необоротних активів важливим є конкрети�
зація завдання аналізу. Адже це дозволяє уникнути
недоліків того або іншого методу, підвищити його
репрезентативність, вибудувати окрему систему ана�
лізу, застосовуючи за необхідності комплекс показ�
ників.
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ВСТУП
Формування оптимальної структури капіталу акці�

онерного товариства для фінансування необхідного об�
сягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є
одним із найважливіших завдань, що вирішуються в про�
цесі фінансового управління акціонерним товариством.

Від фінансової структури капіталу значною мірою
залежать умови формування таких фінансових резуль�
татів акціонерного товариства, як рентабельність ак�
тивів, рентабельність власного капіталу, рівень фінан�
сової стійкості та платоспроможності, рівень фінансо�
вих ризиків і в кінцевому підсумку ефективність фінан�
сового менеджменту в цілому. Саме тому фінансова
структура капіталу є об'єктом дослідження багатьох
учених �економістів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета управління структурою капіталу — мінімізу�

вати витрати із залучення довгострокових джерел фі�
нансування і тим самим забезпечити власникам капіта�
лу максимальну ринкову оцінку вкладених ними грошо�
вих коштів [3, с. 270].

РЕЗУЛЬТАТИ
Поштовхом для розвитку теорії структури капіта�

лу (теорія Міллера�Модільяні (модель М�М)) стала гіпо�
теза, висунута в 1958 р. американськими економістами
Ф. Модільяні і М. Міллером, згідно з якою структура
капіталу не впливає на ринкову вартість акціонерного
товариства. За допомогою математичних викладок ці
вчені доводили, що у випадку, коли за рахунок фінан�
сового левериджу зростає ринкова вартість боргу, то
відповідно на таку саму суму зменшується вартість оп�
лаченого власниками капіталу (капіталізованого при�
бутку), а загальна ринкова вартість фірми не змінюєть�
ся.
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Недоліки моделі М�М (Міллера�Модільяні) поляга�
ють у тому, що вона не враховує підвищеного ризику
при збільшенні позикових коштів у структурі капіталу,
існують неоднакові умови оподаткування фірм, а також
додаткові витрати на вихід із кризового стану в періоди
спаду фінансової активності [2, с. 262—263].

Наступні теорії структури капіталу внесли деякі
поправки до моделі М�М. Найбільш відомими з цих те�
орій є теорії "статичного компромісу", "субординації
джерел фінансування" та "асиметричної інформації" [2,
с. 263—264].

Теорія статичного компромісу враховує витрати
фірми на вихід із кризового становища в результаті
фінансового спаду. Суть її полягає у зменшенні вартості
фірми при значному збільшенні плеча фінансового ва�
желя. Чим більша заборгованість фірми, тим більша
імовірність фінансових потрясінь, оскільки при несплаті
боргів у строк втрачається ліквідність, і фірмі набагато
важче отримати нову позику для покращення свого
фінансового стану. Тобто, чим більше позикового ка�
піталу використовує акціонерне товариство, тим вищі
фінансові витрати на залучення позикових коштів і тим
менші можливості капіталізації прибутку. Водночас зро�
стає імовірність кризового стану і виникнення значних
витрат на його подолання, що суттєво зменшує поточ�
ну ринкову вартість фірми.

На початку 60�х років XX ст. Гордон Дональдсон
розробив ряд положень (теорія субординації джерел
фінансування (теорія Г. Дональдсона)), якими й досі
керуються фінансові менеджери фірм при обгрунту�
ванні структури капіталу. Наведено їх зміст:

— щоб зменшити рівень залежності фірми від
зовнішніх джерел необхідно в першу чергу використо�
вувати внутрішні джерела фінансування:

— прибуток (після оплати фінансових зобов'язань)
і амортизацію;
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— розробляючи дивідендну політику, потрібно вра�
ховувати майбутні інвестиційні потреби та грошові по�
токи акціонерного товариства і таким чином розподі�
ляти прибуток між акціонерами, щоб забезпечити
фінансування інвестицій переважно за рахунок внут�
рішніх джерел (прибутку й амортизації);

— якщо виникає потреба у зовнішніх джерелах
фінансування, то доцільно дотримуватися такої по�
слідовності: банківські кредити, випуск конверта цінних
облігацій і тільки в останню чергу випуск нових акцій.

Теорія асиметричної інформації (сигнальна теорія
С. Майєра) виникла на базі зіставлення теорій Мілле�
ра�Модільяні та Г. Дональдсона. ЇЇ зміст полягає в тому,
що фінансові менеджери своїми рішеннями інформують
акціонерів і потенційних інвесторів про стан справ і мо�
жуть активно впливати на ринкову ціну акцій фірми.

Так, якщо фірма випускає нові акції, збільшує об�
сяг інвестицій, підвищує дивіденди, ціна її акцій на рин�
ку цінних паперів зростатиме. І навпаки, коли фірма
зменшує розмір дивідендів, припиняє інвестування гро�
шових коштів у виробничий розвиток, залучає додаткові
зовнішні джерела фінансування, ціна її акцій на ринку
цінних паперів неодмінно падатиме.

Крім згаданих вище концепцій існують і інші теорії.
Але незважаючи на такий високий інтерес учених до
проблеми структури капіталу, на практиці встановле�
но, що немає єдиного оптимального рішення щодо
співвідношення власного і позикового капіталу не тільки
для однотипних акціонерних товариств, а й для одного
акціонерного товариства на різних стадіях його розвит�
ку та при різній кон'юнктурі товарного і фінансового
ринків.

Шляхи оптимізації структури капіталу були запро�
поновані професором І.О. Бланком у працях. Згідно з
ним, оптимальна структура капіталу відображає таке
співвідношення використання власного та позикового
капіталу, при якому забезпечується найбільш ефектив�
ний взаємозв'язок між коефіцієнтом фінансової рента�
бельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підпри�
ємства, тобто максимізується його ринкова вартість [1,
с. 235].

Будь�яке акціонерне товариство для фінансування
своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансу�
вання, яке залежить від періоду обігу активів та відпов�
ідних ним пасивів. Активи та пасиви акціонерного това�
риства за строками обігу можна поділити на коротко�
та довгострокові. Залучення того чи іншого джерела
фінансування пов'язане з витратами зі сплати процентів
за користування цими джерелами. Загальна сума коштів,
що сплачується за користування певним обсягом залу�
чених фінансових ресурсів називається вартістю капі�
талу. В оптимальному варіанті передбачається, що обі�
гові кошти акціонерних товариств фінансуються за ра�
хунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимі�
зується загальна сума витрат щодо залучення коштів.

Процес оптимізації структури капіталу здійснюєть�
ся у наступній послідовності[1, с. 235—247; 3, с. 270—
271].

1.  Аналіз складу капіталу в динаміці за ряд періодів
(кварталів, років) та тенденцій зміни його структури, а
також вплив, що вони здійснюють на фінансову стійкість
та ефективність використання капіталу. В процесі ана�
лізу розглядаються такі показники, як коефіцієнти
фінансової незалежності, заборгованості, співвідно�
шення між довгостроковими та короткостроковими зо�
бов'язаннями, коефіцієнт фінансового важеля. Далі вив�
чаються показники рентабельності активів та власного
капіталу.

2. Оцінка основних факторів, що визначають струк�
туру капіталу. До них відносяться:

— галузеві особливості операційної діяльності (ха�
рактер цих особливостей визначає структуру активів
акціонерного товариства, їх ліквідність);

— стадія життєвого циклу акціонерного товариства

(молоді компанії з конкурентоспроможною продукцією
можуть залучати для свого розвитку більше позиково�
го капіталу, а зрілі — використовують переважно власні
кошти);

— кон'юнктура товарного ринку (чим стабільніша
кон'юнктура цього ринку і відповідно стабільніший по�
пит на продукцію акціонерного товариства, тим вище
та безпечніше стає використання позикового капіталу,
та навпаки);

— кон'юнктура фінансового ринку (в залежності від
стану цієї кон'юнктури зростає або знижується вартість
позикового капіталу);

— рівень рентабельності операційної діяльності;
— податковий тиск на компанію (частка прямих та

непрямих податків, що сплачуються у доході від про�
даж�брутто);

— ступінь концентрації акціонерного капіталу
(прагнення капіталовласників зберегти контрольний
пакет акцій).

З урахуванням наведених та інших факторів управ�
ління структурою капіталу передбачаємо вирішення
двох ключових задач:

а) встановлення прийнятних пропорцій використан�
ня власного та позикового капіталу;

б) забезпечення у випадку необхідності залучення
додаткового внутрішнього або зовнішнього капіталу.

3. Оптимізація структури капіталу за критерієм мак�
симізації рівня фінансової рентабельності. Для таких
розрахунків був обраний критерій, який найбільш по�
вно відображає вплив ефективності сформованих дже�
рел фінансування на збільшення дохідності вкладених
власниками коштів, тобто максимізації фінансової рен�
табельності. Також для проведення таких оптимізацій�
них розрахунків використовується механізм фінансово�
го важеля.

Таким чином, позитивний вплив ефекту фінансово�
го важеля проявляється тоді, коли економія за рахунок
зниження податкових платежів перевищує витрати ак�
ціонерного товариства за користування позиковими
коштами. Значення ефекту фінансового важеля має
бути таким, щоб компенсувати податкові вилучення з
прибутку та забезпечити мінімізацію відхилення між
економічною та фінансовою рентабельністю.

Процес оптимізації структури капіталу за критерієм
максимізації рівня фінансової рентабельності можна
розглянути на табл. 1.

Отже, здійснення таких розрахунків з використан�
ням механізму фінансового важеля дозволяє визначи�
ти оптимальну структуру капіталу, яка призводить до
максимізації рівня фінансової рентабельності. За даним
методом оптимальна структура капіталу складає 12,5%/
87,5% відповідно позикового капіталу до власного (ІІІ
варіант).

4. Процес оптимізації структури капіталу за кри�
терієм мінімізації його вартості базується на попередній
оцінці власного та позикового капіталу при різних умо�
вах його залучення та здійсненні розрахунків середнь�
озваженої вартості капіталів. Вирішення задачі побудо�
ване на виявленні тенденції зміни ціни кожного джере�
ла ресурсів при зміні фінансової структури акціонер�
ного товариства. Згідно з дослідженнями провідних вче�
них, зростання частки позикових коштів у загальній сумі
джерел супроводжується більш швидкими темпами зро�
стання ціни власного капіталу, ніж ціни позикових
коштів. Виходячи з того, що ціна позикових коштів дещо
нижча, ніж власних, стверджують, що існує оптималь�
на структура капіталу, що мінімізує їхню середньозва�
жену ціну і відповідно максимізує ціну акціонерного то�
вариства.

Ціна акціонерного товариства має важливе значен�
ня для досягнення стратегічної мети акціонерного то�
вариства, адже її зростання призводить до зростання
цінності акціонерного товариства, його привабливості
з точку зору власників майна.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35www.economy.in.ua

Провівши розрахунок оптимальної структури за
критерієм мінімізації його вартості (значення умовні),
можемо зробити висновок, що за поставлених умов оп�
тимальним є співвідношення позикового до власного
капіталу на рівні 67%/ 33%, відповідно власного капіта�
лу до позикового (VI варіант).

5. Метод оптимізації структури капіталу за кри�
терієм мінімізації рівня фінансових ризиків пов'язаний
з вибором більш дешевих джерел фінансування активів
акціонерного товариства. З цією метою всі активи ак�
ціонерного товариства розподіляються на такі три гру�
пи:

а) необоротні активи;
б) постійна частина оборотних активів (незнижува�

ний мінімум оборотних активів, необхідний акціонер�
ному товариству для здійснення поточної операційної
діяльності);

в) змінна частина оборотних активів.
Існує три підходи до фінансування різних груп ак�

тивів акціонерного товариства: консервативний, по�
мірний та агресивний [1, с. 125—126].

При консервативному підході приблизно 50% змін�
ної частини оборотних активів формується за рахунок
короткострокових зобов'язань, інші 50% змінної части�
ни, постійна частина оборотних активів та необоротні
активи покриваються власним капіталом та довгостро�
ковими зобов'язаннями.

При помірному підході 100% змінної частини обо�
ротних активів формується за рахунок короткостроко�
вих зобов'язань, а 100% постійної частини — за раху�
нок власних коштів, що дозволяє встановити конкретні

його значення на майбутній пері�
од. В процесі такого вибору вра�
ховуються індивідуальні особли�
вості діяльності кожного акціо�
нерного товариства. Заключне
рішення по даному питанню доз�
воляє сформувати на прогнозова�
ний період найбільш прийнятну
для акціонерного товариства
структуру капіталу.

При агресивному підході
100% змінної частини та 50% по�
стійної оборотних активів фор�
мується за рахунок короткостро�
кових зобов'язань, решта пост�
ійної частини оборотних активів
та необоротні активи фінансу�
ються за рахунок власного капі�
талу та довгострокових зобов'я�
зань.

Виходячи зі свого ставлення
до фінансового ризику, керів�
ництво акціонерного товариства
обирає один з розглянутих варі�
антів фінансування активів. Вра�
ховуючи, що на сучасному стані
довгострокові позики акціонер�
ним товариствам практично не
надаються, тоді обрана модель
фінансування активів буде пред�
ставляти співвідношення власно�
го та позикового (короткостро�
кового) капіталу, тобто оптимі�
зувати його структуру з цих по�
зицій.

6. Граничні межі максимально
рентабельної та мінімально ризи�
кової структури капіталу дозво�
ляють визначити поле вибору
його конкретних значень на пла�
новий період. В процесі вибору
формування показника цільової
структури капіталу враховують�

ся раніше розглянуті фактори, що характеризують інди�
відуальні особливості діяльності даного акціонерного
товариства.

Остаточне рішення, що приймається по цьому пи�
танню, дозволяє сформувати на майбутній період по�
казник "цільової структури капіталу", у відповідності з
яким буде здійснюватися наступне його формування на
акціонерному товаристві шляхом залучення фінансових
коштів з відповідних джерел.

Таким чином, вирішення проблеми визначення роз�
міру залучених кредитних ресурсів залежить від роз�
рахунку оптимального співвідношення позикових та
власних коштів, яке максимізувало б фінансову
рентабельність акціонерного товариства і знижувало
середньозважену ціну капіталу (що підвищить ціну ак�
ціонерного товариства), від обрання "найдешевшої"
політики фінансування активів (мінімізації рівня фінан�
сових ризиків) та від формування цільової структури
капіталу.

Сутність політики управління щодо забезпе�
чення капіталом функціонування акціонерного то�
вариства і виплат засновникам і власникам капіта�
лу зводиться до вирішення таких питань [3, с. 252—
253]:

— вибір між джерелами формування капіталу;
— вибір схеми мінімізації податкових платежів;
— вибір форми залучення зовнішніх джерел фінан�

сування і забезпечення їх привабливості на фінансових
ринках;

— дивідендної політики, схем виплат власникам
капіталу акціонерного товариства і пропорції між реі�

Показники Варіанти 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII 

Власний капітал 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Обсяг позикового 
капіталу 

0 10000 25000 50000 75000 150000 200000 

Загальний обсяг 
капіталу (ряд.1 + ряд.2) 

200000 210000 225000 250000 275000 350000 400000 

Коефіцієнт фінансового 
важеля 

0,00 0,05 0,13 0,25 0,38 0,75 1,00 

Рентабельність активів, 
% 

3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Мінімальна ставка 
процента за кредит, % 

0 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Мінімальна процентна 
ставка з урахуванням 
премії за кредитний 
ризик, % 

0 20,05 20,13 20,25 20,38 20,75 21,0 

Бухгалтерський 
прибуток з урахуванням 
процентів за кредит 
(ряд.3 ×ряд.5: 100) 

7980 8379 8978 9975 10973 13965 15960 

Сума процентів за 
кредит (ряд.2 ×  ряд.6: 
100) 

0 2000 5000 10000 15000 30000 40000 

Бухгалтерський 
прибуток без 
урахування суми 
процентів за кредит 
(ряд.8 – ряд.9) 

7980 6379 3978 -25 -4027 -16035 -24040 

Ставка податку на 
прибуток 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Сума податку на 
прибуток (ряд.10 ×  
ряд.11) 

1995 1594,75 994,5 -6,25 -1006,75 -4008,75 -6010 

Чистий прибуток 
(ряд.10 – ряд.12) 

5985 4784,25 2983,5 -18,75 -3020,25 -12026,3 -18030 

Чиста рентабельність 
власного капіталу 
(ряд.13: ряд.1 ×  100), % 

2,99 2,39 1,49 -0,01 -1,51 -6,01 -9,02 

Приріст чистої 
рентабельності власного 
капіталу, % 

0,00 -0,6 -0,9 -1,5 -1,52 -7,52 -15,03 

Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнта фінансової рентабельності при різних
значеннях коефіцієнта фінансового важеля племсервісів України
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нвестованим прибутком і при�
бутком, який сплачується влас�
никам.

Політика управління складо�
вими капіталу акціонерного това�
риства може здійснюватися в
такій послідовності [3, с. 253]:

— аналіз формування загаль�
ного обсягу капіталу в передпла�
новому періоді. На даному етапі
вивчається відповідність темпів
приросту капіталу активам і обся�
гу виробленої (реалізованої) про�
дукції;

— вивчається співвідношення
між зовнішніми і внутрішніми
джерелами формування капіта�
лу;

— оцінюється достатність ка�
піталу у звітному періоді. Кри�
терієм такої оцінки може бути
показник "коефіцієнт самофінан�
сування розвитку акціонерного
товариства";

— визначається загальна по�
треба у капіталі в плановому пер�
іоді;

— у розрізі основних еле�
ментів капіталу оцінюється
вартість власного капіталу. Ре�
зультати цієї оцінки є основою
розроблення управлінських
рішень щодо вибору джерел фор�
мування власного капіталу, які за�
безпечили б його приріст;

— забезпечення загального обсягу капіталу в пла�
новому періоді;

— оптимізація співвідношення внутрішніх і зов�
нішніх джерел формування власного капіталу. При цьо�
му доцільно враховувати, що вартість залучення влас�
ного капіталу за рахунок зовнішніх джерел не повинна
перевищувати планову вартість залучення позичкових
коштів.

Управління фінансовою діяльністю акціонерно�
го товариства базується на використанні різномані�
тних методів і прийомів обгрунтування фінансових
рішень.

Важливою методологічною основою фінансового
менеджменту є його облікова політика, тобто сукуп�
ність принципів, методів і процедур, що використову�
ються у процесі складання фінансової звітності. Обліко�
ва політика суттєво впливає: на фінансові результати
діяльності акціонерного товариства, і чим менше зарег�
ламентована діяльність його облікових служб у виборі
методів бухгалтерського обліку, тим більше можливос�
тей у фінансових менеджерів для маневру під час роз�
робки фінансових рішень.

Механізм управління діяльністю акціонерного то�
вариства і складовими капіталу повинен спиратися на
вибрані категорії, але при цьому останні мають бути
достатньо обгрунтованими, враховувати доходи влас�
ників акціонерного товариства, а також джерела влас�
них коштів як для фінансування програм розвитку, так
і для виплати дивідендів.

ВИСНОВКИ
У процесі управління позичковим капіталом з метою

отримання ефекту фінансового важеля треба [1, с. 292—
298; 3, с. 260—261]:

1. Проаналізувати процес формування і використан�
ня залученого капіталу у звітному періоді.

2. Визначити мету залучення капіталу в майбутньо�
му періоді.

3. Визначити максимальний обсяг залученого капі�

талу з урахуванням забезпечення достатньої фінансо�
вої стійкості акціонерного товариства.

4. Оцінити вартість різних форм позикового капіта�
лу. Результати такої оцінки можуть бути покладені в
основу прийняття управлінських рішень, щодо вибору
альтернативних джерел залучення позикових коштів,
які забезпечують потребу акціонерного товариства в
позиковому капіталі.

5. Визначити співвідношення обсягу короткостро�
кових і довгострокових позикових коштів.

6. Вибір форм залучення позикових коштів акціо�
нерне товариство повинно здійснювати, виходячи зі спе�
цифіки своєї господарської діяльності.

7. Визначити склад основних кредиторів. Цей склад
доцільно визначати, пов'язуючи кредиторів з формами
залучення позикових коштів.

 8. Проаналізувати умови залучення кредитів (термін
надання кредиту; ставка процентів за кредит; умови вип�
лати суми процента; умови виплати основної суми бор�
гу та інші умови).

 9. Забезпечити своєчасні розрахунки за отримані
кредити. Платежі за обслуговування залученого капі�
талу відображаються у платіжному календаріі повинні
контролюватися в процесі поточної фінансово�госпо�
дарської діяльності.

10. Забезпечити ефективне використання позико�
вих коштів. Критерієм такої ефективності є показни�
ки оборотності і рентабельності позикового капіта�
лу.

Література:
1.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный

курс. — К.: Ника�Центр, 1999. — 528 с.
2. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник

/ За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. — Київ: ЦУЛ, 2002. —
496 с.

3. Фінансовий менеджмент: підручник / Кер. кол. авт.
і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2005.
— 536 с.
Стаття надійшла до редакції 13.10.2011 р.

Таблиця 2. Розрахунок оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації
його вартості для племсервісів України

Показники Варіанти 
I II III IV V VI VII VIII 

Загальна вартість 
капіталу 

275000 250000 225000 225000 225000 225000 250000 275000

Варіанти структури 
капіталу, %: 

9:91 20:80 33:67 44:56 56:44 67:33 80:20 91:9 

Власний 
(акціонерний) капітал 

25000 50000 75000 100000 125000 150000 200000 250000

Позиковий капітал 250000 200000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 
Норма дивіденду, % 12 12 12 12 12 12 12 12 
Мінімальна процента 
ставка з урахуванням 
премії за кредитний 
ризик, % 

28 27 26 25 24 23 22 21 

Ставка податку на 
прибуток 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Податковий коректор 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Ставка процента за 
кредит з урахуванням 
податкового коректора 
(ряд.6 ×  ряд.8), % 

21 20,25 19,5 18,75 18 17,25 16,5 15,75 

Вартість складових 
елементів капіталу, %: 

5:95 13:87 24:76 34:66 45:55 58:42 74:26 88:12 

Власного капіталу 
(ряд. 3 ×  5): 100 

3000 6000 9000 12000 15000 18000 24000 30000 

Позикового капіталу 
(ряд.4 ×  ряд.9): 100 

52500 40500 29250 23437,5 18000 12937,5 8250 3937,5 

Середньозважена 
вартість капіталу 
(СВК) ((ряд.11 ×  
ряд.3) + (ряд.12 ×  
ряд.4)): 100 

13200 840000 506250 412969 367500 367050 521250 759850
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ВСТУП
Сучасний тип економічної системи (державно�регу�

льована ринкова економіка) грунтується на зростаючій
ролі стимулюючих заходів державного регулятивного
впливу, які чинять вплив на динаміку та якісні характе�
ристики економічного розвитку країни. Одним з основ�
них чинників державного впливу є формування ефек�
тивного та дієвого механізму стабілізації фінансово�
кредитних відносин. Елементи механізму повинні бути
спрямовані на стимулювання всього процесу відтворен�
ня: на розвиток матеріального виробництва, оптиміза�
цію відносин розподілу, обміну і споживання.

Серед вітчизняних і російських учених, які дослі�
джували особливості та проблеми формування опти�
мальних фінансових і кредитних відносин, а також ана�
лізували вплив державних регуляторних заходів на чин�
ники їх стабілізації, виділяються роботи Л.І.Абалкіна,
Б.Г. Болдирева, О.Д.Василика, А.С. Гальчинського,
В.М. Геєця, А.М. Герасимовича, А.І. Даниленка, О.Д. За�
руби, М.І. Крупки, В.Д. Лагутіна, В.І. Лисицького,
І.О. Луніної, І.О. Лютого, С.В. Льовочкіна, С.В. Мочер�
ного, С.Я. Огородника, В.М. Опаріна, Ю.М. Осіпова,
Ю.М. Пахомова, Д.В. Полозенка, М.І. Савлука, А.М. Со�
коловської, Г.П. Солюса, В.М. Сумарокова, В.М. Сутор�
міної, В.М. Усоскіна, В.М. Федосова, А.С. Філіпенка,
А.А. Чухна, С.І. Юрія та ін.

Не дивлячись на досить широке обговорення про�
блеми оптимізації фінансових та кредитних відносин у
сучасній економічній літературі, питанню складових
механізму стабілізації фінансових і кредитних відносин
не приділяється достатньої уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є обгрунтування змісту та складових

механізму стабілізації фінансово�кредитних відносин та
виокремлення основних етапів його формування в Ук�
раїні.

Методи дослідження грунтуються на загальнонау�
кових методах пізнання: діалектики й історизму — при
формуванні теоретичного змісту поняття "механізм ста�
білізації фінансових і кредитних відносин"; аналогії і по�
рівняльного аналізу — при формуванні послідовність
основних етапів процесу формування механізму стабі�
лізації фінансових і кредитних відносин; аналізу і син�
тезу — при визначенні форм впливу механізму стабілі�
зації фінансових і кредитних відносин.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Теоретичний зміст поняття "механізм стабілізації

фінансових і кредитних відносин" формуємо шляхом
узгодження понять "механізм" та "стабілізація фінан�
сово�кредитних відносин".

Поняття "механізм" в економічній літературі роз�
глядається як певна система, дія або явище. Зміст поняття
визначається також як певний набір взаємоузгоджених
відносин, методів і засобів, які забезпечують належне фун�
кціонування системи, або як складне та системне утворен�
ня, що органічно поєднує у собі різні складові, елементи
[2; 3]. У тлумачному економічному словнику механізм виз�
начено як спосіб взаємодії господарських явищ, спосіб
досягнення господарської рівноваги, який залежить від
законодавчо встановлених меж цих явищ [4, с. 205]. Ана�
логічним чином трактує зміст поняття "економічний ме�
ханізм" і французький дослідник А. Кульман — як необх�
ідний взаємозв'язок, який природно виникає між різними
економічними явищами [5; с. 15]. О.Г. Дерев'янко бачить
зміст поняття "механізм" на макроекономічному рівні на�
ступним чином: "Під поняттям "механізм" традиційно
мається на увазі спосіб функціонування певної системи,
тому доцільно визначити господарський механізм як
спосіб функціонування господарської системи (незалеж�
но від її розміру), в основі якого лежить визначена су�
купність виробничих відносин" [6, с. 29].

У широкому розумінні механізм стабілізації фінансово�
кредитних відносин можна визначити як сукупність способів
організації фінансових і кредитних відносин у суспільстві з
метою забезпечення сталого економічного розвитку. В та�
кому контексті механізм складається з низки конкретних
форм, методів та важелів, спроможних оптимізувати еко�
номічні відносини, спрямувати їх на забезпечення розшире�
ного відтворення та сталий економічний розвиток. В основу
наведеного визначення закладено розуміння внутрішнього
змісту фінансових і кредитних відносин.

У більш конкретизованому вигляді механізм стабі�
лізації фінансово�кредитних відносин можна визначи�
ти як сукупність методів та засобів за допомогою яких
держава забезпечує достатній обсяг фінансових і кре�
дитних ресурсів у межах національної економіки та
здійснює протидію впливу на них негативних зовнішніх
та внутрішніх чинників. В основу даного визначення зак�
ладено базові принципи дії економічних механізмів.

Результатом формування механізму стабілізації
фінансових і кредитних відносин є фінансово�кредитна
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політика як сукупність заходів органів державної вла�
ди різних рівнів щодо управління фінансовими і кредит�
ними відносинами в країні. Спрямованість цієї політи�
ки, а також сукупність інструментів, яка застосовуєть�
ся, і визначає вплив фінансово�кредитних відносин на
темпи та динаміку економічного розвитку. С.В. Льо�
вочкін визначає механізм стабілізації фінансово�кредит�
них відносин як "…трансмісійний механізм фінансової
політики, а фінансову політику — як "кермо" в руках
фінансових органів" [7; с. 25—26].

Формування ефективного механізму стабілізації
фінансово�кредитних відносин грунтується на стилі дер�
жавного управління та здійснюється у вигляді певних
послідовних етапів (рис. 1).

На першому етапі процесу формування в суспільстві
повинні бути чітко усвідомлені цілі управління, тобто
визначені характеристики майбутнього стану національ�
ної економіки. Ці характеристики повинні відповідати
наступним вимогам: бути реалістичними, зрозумілими,
кількісно та якісно визначеними, взаємопов'язаними.

Найкращим варіантом є формулювання стратегіч�
них цілей державного впливу на економічний розвиток
(на 5—10 років) з подальшою їх конкретизацією та роз�
бивкою на більш короткострокові періоди.

Основна мета даного етапу — виявити та обгрунту�
вати такі цілі, які в подальшому спроможні виступати
контрольним стандартом, з яким порівнюються фак�
тичні результати стабілізації фінансових і кредитних
відносин та економічного розвитку.

Формулювання стратегічних та тактичних цілей є
неможливим без виявлення кількісних та якісних харак�
теристик очікуваних результатів. З цією метою застосо�
вується ціла система (сукупність) показників, за допомо�
гою яких надається оцінка ефективності, результатив�
ності та корисності розвитку національної економіки;
оцінка показників фінансової стабілізації; визначається
вплив заходів, пов'язаних зі стабілізацією, на якісні та
кількісні характеристики економічного розвитку.

Важливим питанням є оцінка впливу результатів
економічного розвитку на інші складові розвитку еко�

номічної системи: людський, екологічний та соціальний
розвиток.

З формально�логічної точки зору, механізм стабіл�
ізації фінансових і кредитних відносин на даному етапі
повинен включати наступні елементи:

— визначення кількісних та якісних характеристик
економічного розвитку;

— аналіз факторів, що спричиняють безпосередній
вплив на визначені характеристики економічного роз�
витку;

— запровадження моделей корекції факторів впливу;
— створення системи макроекономічних індика�

торів, які відображають процес становлення нових ха�
рактеристик економічного розвитку.

Серед перелічених елементів як один з найбільш ва�
гомих необхідно виділити формулювання та запрова�
дження моделей корекції з боку держави факторів впли�
ву на характеристики економічного розвитку.

Виявлення та аналіз альтернативних шляхів (варіантів)
досягнення поставлених завдань як етап управління доз�
воляє запропонувати різні комбінації координації інстру�
ментів державного впливу та ринкових інструментів само�
регулювання. На цьому етапі держава повинна застосо�
вувати весь спектр методів (правових, економічних, адмі�
ністративних та донорських) та форм впливу (бюджетно�
податкову, грошово�кредитну, структурну тощо).

Шляхом порівняння очікуваної результативності
запропонованих варіантів досягнення поставлених зав�
дань, оцінки їх впливу на соціальний та екологічний роз�
виток, обирається найбільш оптимальний варіант еконо�
мічного розвитку. В сучасному трактуванні оптималь�
ності економічного розвитку критерієм може виступати
забезпечення сталого економічного розвитку, тобто та�
кого його варіанта, який не унеможливлює подальший
розвиток, не спричиняє значний негативний вплив на еко�
номічний розвиток національної економіки, забезпечує
покращення якісних характеристик людських ресурсів.

Останні два етапи пов'язані з організаційними пи�
таннями щодо процесу управління. З одного боку, це
створення (або покращення) організаційної структури
виконавців заходів державного впливу на стабілізацію
фінансових і кредитних відносин та економічний роз�
виток, визначення їх повноважень, підзвітності.

З другого — це розробка та прийняття низки нор�
мативних документів (системи правових регуляторів),
які регламентують та уточнюють механізми (інструмен�
ти, методи, об'єкти, суб'єкти, цілі) державного впливу.
Це забезпечує конкретизацію правових аспектів стабі�
лізації та економічного розвитку.

Активна участь держави є притаманною практично
всім складовим економічних відносин. В процесі форму�
вання відносин, пов'язаних з виробництвом, держава:

— жорстко регулює та контролює процес форму�
вання інституту власності шляхом обмеження права
власності на економічні ресурси, а також формування
правил їх розподілу та ефективного використання;

— організовує діяльність державного сектора еконо�
міки країни шляхом розподілу та перерозподілу економі�
чних ресурсів на забезпечення його функціонування;

— здійснює прогнозування, планування та програ�
мування всіх напрямів економічного розвитку з враху�
ванням соціальних та екологічних чинників;

— бере активну участь у формуванні засобів праці
шляхом активної (безпосередня участь у процесі інно�
ваційно�інвестиційної діяльності) та пасивної (створен�
ня відповідних умов для активізації інвестиційної актив�
ності) інвестиційної політики;

— забезпечує формування та корегування органі�
заційно�економічних, соціально�економічних та техні�
ко�економічних відносин.

Участь держави у розподілі та перерозподілі еко�
номічних ресурсів у межах певної структури національ�
ної економіки (територіальної, секторальної, галузевої,
в межах відтворювального процесу) забезпечує посту�

Рис. 1. Послідовність основних етапів процесу
формування механізму стабілізації фінансових
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пальний її розвиток та зменшує можливість виникнен�
ня криз "перевиробництва" або "недовиробництва". Ак�
тивізація ролі держави в розподілі доходів та резуль�
татів виробництва, хоча і порушує принципи ринкової
економіки, забезпечує формування ефективного со�
ціального суспільства, з врахуванням інтересів всіх со�
ціальних груп населення.

Функції держави в процесі формування відносин,
пов'язаних з обміном та споживанням, формуються в
межах існуючої моделі суспільно�економічних відносин
та залежить від основної мети державного регулятивно�
го впливу на розвиток економіки. У випадку необхідності
стимулювання споживчого попиту та товарно�обмінних
операцій держава спроможна, шляхом застосування
власних специфічних інструментів впливу, оптимізувати
структуру та величину споживання як в сфері виробниц�
тва, так і в сфері особистого споживання.

Таким чином, держава за допомогою активної еко�
номічної політики та дієвих важелів впливу, спираючись
на суспільні інститути, спроможна впроваджувати гли�
бокі реформи, які забезпечують безперервний еконо�
мічний розвиток.

Масштабність та пріоритетність застосування
функцій держави в процесі стабілізації фінансових і кре�
дитних відносин залежить від поточної економічної си�
туації, основних цілей механізму державного регулятор�
ного впливу, наявності та дієвості необхідних державних
та ринкових інститутів. Ці та інші обставини визначають
доцільність виконання державою різних наборів функцій
та варіювання їх обсягами. Держава тим краще, ефектив�
ніше виконує свої завдання, чим краще формулює та оц�
інює їх по відношенню до існуючих обставин.

Відносно до певної країни та певного відрізка часу
існує оптимальний рівень присутності держави в еко�
номіці, за якого позитивний ефект від втручання з боку
держави балансує з затратами (часткою ВВП, яка пере�
розподіляється державою, а не приватним сектором).
Цей рівень оптимальності повинен враховувати певний
перелік факторів, в тому числі умови та стадію розвит�
ку країни, позиції її відносно інших країн, особливості
національних державних інституцій тощо.

Досить значні, кардинальні зміни в цих факторах відбу�
ваються не так часто, а відповідно і зміна набору функцій
держави повинна визначатися певною стабільністю — дер�
жава повинна прямувати до збереження стійкої системи
інститутів та проводити передбачувану економічну пол�
ітику. Стабільність є благом, лише за умови, що вона не
спричиняє застою. А застій виникає тоді, коли умови вже
змінились, вони потребують зміни відповідних інститутів
та політики, тобто проведення відповідних реформ (або
їх завершення), а відповідні дії не здійснюються.

Критерієм дестабілізації повинні бути лише певні
зміни в межах економічної системи, пов'язані з вагоми�
ми змінами економічного, інституціонального або со�
ціального характеру.

За своєю організаційною характеристикою механізм
стабілізації фінансових і кредитних відносин можна виз�
начити як сукупність об'єктів, суб'єктів, форм впливу та
важелів регулювання економічних процесів і відносин.
Розглянемо більш детально кожний з запропонованих
елементів (складових) механізму стабілізації (рис. 2.).

Об'єктами механізму стабілізації є:
— фінансові відносини, пов'язані зі створенням та

використанням фінансових ресурсів суб'єктів господа�
рювання, домашніх господарств та держави;

— кредитні відносини, пов'язані з акумулюванням
та розподілом кредитних ресурсів;

— темпи та характеристики економічного розвитку.
Аргументоване визначення об'єктів державного впли�

ву на стабілізацію фінансових і кредитних відносин "…дає
змогу вести пошук внутрішньо необхідних, причинно�на�
слідкових і сталих зв'язків у межах таких відносин, а отже,
націлює на вивчення економічних законів розвитку та фун�
кціонування, властивим таким відносинам" [8, с.18].

Як і всім іншим економічним відносинам, фінансово�
кредитним відносинам властиві суспільна, техніко�техно�
логічна та організаційна форми. Суспільна форма фінан�
сово�кредитних відносин розкривається у сфері відносин
власності та форм господарювання. Зв'язуючим елемен�
том виступає сфера виробництва суспільного продукту.
Дослідження суспільної форми фінансово�кредитних
відносин створює можливість для визначення міри (час�
тини) у створенні та використанні фінансових і кредитних
ресурсів з боку кожної суспільної групи. Техніко�техно�
логічна форма фінансово�кредитних відносин характери�
зують техніку та технологію формування та використан�
ня фінансових і кредитних ресурсів, визначає особливості
процесу формування, розподілу та перерозподілу доходів
економічних суб'єктів та держави. Організаційна форма
фінансових і кредитних відносин характеризує спосіб уп�
равління (регулювання) з боку суб'єктів механізму стабі�
лізації фінансових і кредитних відносин.

Суб'єктами механізму стабілізації є різноманітні
організаційні структури, які розробляють заходи регу�
ляторного характеру в межах своєї компетенції, впрова�
джують їх, контролюють виконання та аналізують ре�
зультати впровадження. Окрім того, до суб'єктів мож�
на віднести всі фінансові та кредитні інститути,
діяльність яких пов'язана зі створенням та використан�
ням фінансових і кредитних ресурсів.

Форми впливу (механізми впливу на об'єкт управлі�
ння) поділяють на фінансово�кредитне планування та
прогнозування; стратегічне та оперативне фінансово�
кредитне управління; фінансовий контроль.

Фінансово�кредитне планування і прогнозування
повинно здійснюватися з врахуванням тенденцій та
спрямованості економічного розвитку. В узагальнено�
му вигляді фінансово�кредитне планування — це об�
'єктивна форма організації й регулювання відтворю�
вального процесу, в основу якого закладено принцип
збалансованості створення та використання фінансових
і кредитних ресурсів на рівні національної економіки.
Критерієм ефективності фінансово�кредитного плану�
вання виступає достатність та оптимальність фінансо�
вих потоків спрямованих на розв'язання конкретних
економічних і соціальних проблем, раціональне вико�
ристання фінансових ресурсів, фінансове забезпечення
розвитку інфраструктури, соціальної сфери, охорони
довкілля, підвищення добробуту населення.

Поняття "планування" з точки зору теорії управління
— це процес прийняття рішень щодо визначення цілей, їх
організації, зміни, використання ресурсів для їх досягнен�
ня, а також щодо стратегій, які зумовлюють одержання,
використання та розміщення цих ресурсів. Базовими ви�
могами до здійснення цього процесу є наявність формал�
ізованої процедури планування, відповідної інформацій�
ної бази, організаційних рамок планування, чітко визна�
чених результатів планового процесу, а також прийняття
стратегічних рішень у межах визначеної ієрархії цілей, яка
має такий вигляд: "цілі — програми — необхідні ресурси
та джерела їх формування — виконавці".

Як економіко�організаційний процес фінансово�кре�
дитне планування має забезпечити вирішення наступних
завдань: встановлення можливості фінансового забезпе�
чення стратегічних цілей і основних завдань сталого еко�
номічного розвитку; визначення джерел формування
фінансових і кредитних ресурсів, за допомогою яких за
даних умов можна забезпечити розв'язання поставлених
завдань; обгрунтування найбільш раціональних і ефек�
тивних шляхів використання фінансових і кредитних ре�
сурсів для досягнення поставлених цілей.

Фінансово�кредитне управління — це діяльність
суб'єктів механізму стабілізації спрямована на організа�
цію раціональної та ефективної системи управління про�
цесами формування, розподілу, перерозподілу та викори�
стання фінансових і кредитних ресурсів, в основу якого
закладено забезпечення сталого економічного розвитку.

Стратегічне фінансово�кредитне управління здійс�
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нюється на основі принципу оптимальності та має стра�
тегічний характер, тобто зорієнтоване не на досягнен�
ня короткострокових цілей, а на забезпечення виживан�
ня економічної системи у перспективі. Оперативне
фінансово�кредитне управління полягає в участі держа�
ви у формуванні цільових грошових фондів (фінансо�
вих ресурсів) достатнього розміру та їх ефективному
використанні. Воно пов'язано з необхідністю втручан�
ня в процеси розподілу та перерозподілу фінансових і
кредитних ресурсів з метою ліквідації диспропорцій,
подолання недоліків, своєчасного перерозподілу фінан�
сових і кредитних ресурсів, забезпечення досягнення
запланованих результатів [9, с. 39].

Фінансовий контроль — це особлива діяльність з
перевірки правильності вартісного розподілу суспіль�
ного продукту, фінансової дисципліни у процесі утво�
рення, розподілу, перерозподілу і використання фінан�
сових і кредитних ресурсів.

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль
— це комплекс заходів, що вживаються законодавчими і
виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спец�
іально створених установ, для забезпечення законності
та ефективності формування, володіння та використан�
ня фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інте�
ресів держави, місцевого самоврядування, суб'єктів гос�
подарювання та громадян, а також успішного досягнен�
ня поставлених цілей у сфері фінансів [10].

Функціонування механізму стабілізації фінансових
і кредитних відносин неможливе без використання
відповідних важелів впливу. Основною метою їх засто�
сування є вплив держави на процес розподілу і перероз�
поділу суспільного продукту та національного доходу.
До сукупності важелів впливу можна віднести:

— правові важелі — сукупність законів
та підзаконних актів і норм, які регламен�
тують діяльність суб'єктів фінансових і
кредитних відносин (закони, укази, поста�
нови, накази тощо);

— адміністративні важелі, які пов'язані
з прямим впливом держави на формуван�
ня і розвиток економічних відносин
(інструкції, норми і нормативи, тарифні
ставки, фінансові санкції тощо);

— економічні важелі — дія яких пов'я�
зана з опосередкованим впливом держави
на формування, розподіл і перерозподіл
фінансових і кредитних ресурсів (плани,
прогнози, інвестиції, кредити, застави,
оренда, курс цінних паперів, податки, збо�
ри, відрахування, фінансові стимули, фор�
ми розрахунків та взаємовідносин, грошові
фонди, дисконт, облікова ставка тощо).

ВИСНОВКИ
Теоретичне осмислення суті та струк�

тури механізму стабілізації фінансових і
кредитних відносин, чітке формулювання
його складових та можливість їх корегу�
вання в залежності від умов економічного
розвитку має непересічне практичне зна�
чення, оскільки сприяє визначенню слаб�
ких ланок у цьому механізмі та можливих
напрямів його оптимізації.

Основна спрямованість всіх складових
механізму — формування стабільної та
достатньої фінансової основи для забез�
печення сталого економічного розвитку
країни. Організація оптимальних фінансо�
вих і кредитних відносин, які відповідають
не тільки реаліям поточної економічної
ситуації, а й забезпечують її покращення,
стимулює прискорений розвиток основних
елементів економічної системи.
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Рис. 2. Фактори впливу та елементи механізму стабілізації
фінансових і кредитних відносин
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Фактори впливу 

- природнокліматичні фактори; 
- геополітичні фактори;  
- демографічні фактори;  
- інвестиційні фактори; 
- інноваційні фактори; 
- інституційні фактори; 
- загальносвітові фактори 

Функції 
- планування; 
- регулювання; 
- організація;  
- контроль

Об’єкти 
- фінансові відносини; 
- кредитні відносини; 
- темпи та характеристики 

економічного розвитку.

Суб’єкти 

- фінансові та кредитні інсти-
тути, діяльність яких пов’язана зі 
створенням та використанням 
фінансових і кредитних ресурсів; 
- організаційні структури, які 
розробляють, впроваджують та 
контролюють виконання заходи 
регуляторного характеру.

Форми впливу 
(механізми впливу на 
об’єкт управління) 

- фінансово-кредитне 
планування та прогнозування;  
- стратегічне та оперативне 
фінансово-кредитне управління;  
- фінансовий контроль. 

Важелі впливу 
- правові; 
- адміністративні; 
- економічні.
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ВСТУП
Дослідження функціонування вітчизняних промис�

лових підприємств за відповідними моделями економі�
чної поведінки довело, що найбільш перспективним та
небезпечним є розвиток саме за моделлю виробничоо�
рієнтованої поведінки. Проте на вибір альтернатив та�
кого розвитку впливає певна сукупність детермінант,
дослідження яких було попередньо проведено та уза�
гальнено. Як було зазначено [1], економічну поведінку
підприємства визначають такі детермінанти: концепція
функціонування підприємства (у неперервному аспекті
— процеси, відносини (в т.ч. їх владний аспект) та у дис�
кретному аспекті — події), фактори та умови господа�
рювання.

Слід особливо акцентувати увагу на пріоритетності
суб'єктивних факторів впливу на економічну поведінку
підприємства, які в більшості випадків і визначають стан
об'єктивних факторів, та вплив взаємовідносин між еко�
номічними агентами підприємства з врахуванням їх
владного потенціалу. Відтак, необхідно розробити кон�
цепцію стимулювання дій усіх учасників економічних
відносин підприємства для здійснення виробничооріє�
нтованої поведінки.

УДК 658.5

Н. П. Карачина,
к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМИ

СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧООРІЄНТОВАНОЇ

ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ

СИНТЕЗУ ТЕОРІЙ КОНТРАКТІВ І ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено і відображено методологічні основи застосування теорій контрактів і державного регу@

лювання в управлінні економічною поведінкою підприємств. Розроблено концепцію практичної реалі@

зації використання контрактів як механізмів та регуляцій як інструментів стимулювання виробничоорі@

єнтованої поведінки.

There had been researched and presented the methodological principles of using theories of contracts and

government regulation in managing the economic behavior of enterprises. There had been developed the concept

of practical realization of using contracts as mechanisms and regulations as instruments for stimulation of

production oriented behavior.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є формування інструментарію

та механізмів стимулювання виробничоорієнтованої по�
ведінки промислових підприємств як передумови віднов�
лення їх потужного виробничого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічні агенти підприємства, які вступають в

трансакції, діють в умовах нерівності (асиметрії) щодо
розподілу ресурсів між собою. Це породжує нерівність
сил та можливостей економічних агентів. Відмінні від
цих умови можливі, як було показано [2, с. 18], лише в
локальних (невеликих) економічних системах, де взає�
модії партнерів персоніфіковані і базуються на осо�
бистій довірі сторін, їх репутації та знанні один одного.
Оскільки сучасний ринок — це світ деперсоніфікованих
обмінів, для якого широкою мірою виконуються "умо�
ви недовіри", то правомірно, як вважаємо, поставити пи�
тання про існування механізмів, що долають негатив�
ний вплив чинника низької надійності на здійснення
взаємовигідних обмінів. Основним таким механізмом, як
стверджують В.Л. Тамбовцев [2] та О.Е. Вільямсон [3], і
виступають контракти, які забезпечують функціонуван�
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ня економічних агентів в умовах недовіри та визнача�
ють взаємовідносини із врахуванням репутації кожно�
го із них.

Відповідно до класичної теорії контрактів угода
припускає наявність трьох елементів: пропозиції (офер�
ти), ухвалення пропозиції або згоди із пропозицією (ак�
цепт) і винагороди. У цій тріаді обіцянка присутня двічі:
по�перше, як зміст пропозиції (обіцянка першого су�
б'єкта або сторони угоди); по�друге, як "зворотна" обі�
цянка у формі винагороди (обіцянка другого суб'єкта
або сторони угоди в обмін на обіцянку першої сторо�
ни). Тим самим у момент укладення договору останній
здійснює зіставлення двох обіцянок — однієї в обмін на
іншу [2, с. 25].

Вважаємо, що при формуванні механізмів стимулю�
вання здійснення виробничоорієнтованої поведінки
контракт доцільно розглядати, насамперед, як досяг�
нення формалізованої угоди між двома та більше фізич�
ними та/або юридичними особами (сторонами) в резуль�
таті здійснення переговорного процесу за логічної
структури комунікації "оферта — акцепт — винагоро�
да", яка спрямована на встановлення або зміну (пере�
розподіл) прав та обов'язків сторін.

Отже, за даних умов контракт правомірно розгля�
дати як реальний механізм координації та узгодження
дій економічних агентів підприємства загалом та для
конкретної ситуації, пов'язаної зі здійсненням вироб�
ничоорієнтованої поведінки підприємства. Серед сукуп�
ності економічних агентів підприємства є необхідним уз�
годження дій власника і менеджера, власника і органів
державної влади, власника і фінансових інститутів, влас�
ника і постачальників, власника і працівників. Відносно
ж таких груп економічних агентів, як населення регіо�
ну, де розташоване підприємство, громадські об'єднан�
ня та споживачі, то вважаємо, що необхідний сприят�
ливий вектор їх дій та ставлення до підприємства слід
розглядати як результуючий наслідок його ефективно�
го функціонування.

Зазначимо, що розкрита вище у загальних рисах те�
оретична модель контракту (класична юридична теорія
контракту) історично мала варіації щодо свого тлума�
чення в інших наукових течіях. Так, в неоінституціо�
нальній економічній теорії розрізняють класичні, нео�
класичні контракти та контракти відносин [3, с. 128—
132]; в неокласичній теорії виділяють два методологіч�
них підходи до контрактації: теорію повних контрактів
і теорію неповних контрактів [2, с. 67]; в контексті со�
ціологічного аналізу контрактів відокремлюють експл�
іцитні (явні або формальні, зобов'язуючі) та імпліцитні
(неявні, психологічні або неформальні, соціальні) кон�
тракти [2, с. 40].

Вважаємо, що серед наведеної сукупності кон�
трактів відтворити взаємовідносини між відокремлени�
ми групами агентів спроможні повні та експліцитні кон�
тракти. Адже повні контракти повністю визначають зо�
бов'язання кожної зі сторін по відношенню до будь�
яких можливих майбутніх подій та забезпечують най�
кращі кінцеві результати за даної інформації, яка дос�
тупна судам в період виконання таких угод і відповідно
не виникає потреба в будь�якому перегляді або допов�
ненні [2, с. 69]. Водночас експліцитні контракти — це
контракти, які проходять в процесі свого формування
три стадії укладення угоди, наявність яких вимагає кла�
сична теорія контракту: "оферта — акцепт — винаго�
рода".

Водночас відокремлення одного із видів контрактів
для усіх зазначених економічних агентів підприємства
в рамках неоінституціональної теорії вважаємо пробле�
матичним. Відтак, для визначення взаємовідносин влас�
ника і менеджера, власника і постачальників, власника і
працівників є доцільним використання контрактів відно�
син, які відображають взаємовідносини між учасника�
ми, не розкриваючи повноту усіх можливих майбутніх
обставин, та містять "вбудовані" механізми вирішення

конфліктів, що становлять деяку частину самого кон�
тракту [2, с. 37]. Однак для узгодження дій власника і
органів державної влади, власника і фінансових інсти�
тутів пропонуємо застосовувати класичні контракти.
Класичні контракти відображають обмінні взаємини
учасників, детально визначаючи суть угоди, де більш
формальні пункти є домінуючими над менш формаль�
ними у тих випадках, коли формальні положення всту�
пають в конфлікт з неформальними. Іншими словами,
класичні контракти є більш осяжними і побудовані на
припущенні, що сторони в змозі передбачити і відобра�
зити в документі всі можливі обставини, при яких відбу�
ватиметься виконання контракту, а також всі можливі
реакції сторін на кожну з цих обставин. При цьому, у
класичних контрактах чітко визначаються шляхи і спо�
соби подолання проблем, які можуть виникнути у зв'яз�
ку з їх виконанням. Тим самим класичні контракти не
припускають звернення до якої�небудь третьої сторо�
ни для вирішення конфліктів, а неспроможні контрак�
ти сторони, що перестали задовольняти, самоліквіду�
ються [2, с. 34].

Визначивши сутність контракту в контексті прове�
дених досліджень та розкривши його варіативність для
окремих груп економічних агентів, необхідно детально
визначити сутність основних елементів окреслених кон�
трактів: пропозицію — акцепт — винагороду. Насампе�
ред, відзначимо, що в основі укладення контракту ор�
ганів державної влади із власником підприємства поля�
гатиме пропозиція власникам здійснювати виробничо�
орієнтовану поведінку. В свою чергу, власники отрима�
ють винагороду, яка, на наш погляд, передбачатиме опо�
даткування діяльності даного підприємства за пільго�
вою системою. При цьому гарантом ухвалення пропо�
зиції є згода власника та забезпечення винагороди дер�
жавою.

Водночас укладання такого контракту між власни�
ком підприємства та фінансовими інститутами повин�
но передбачати наявність пропозиції банківським ус�
тановам щодо отримання кредитних ресурсів
виробничоорієнтованими підприємствами за пільгови�
ми процентними ставками. Винагорода, яку отримають
при цьому фінансові інститути від підприємства, — це
забезпечення власником усіх принципів кредитування:
цільового призначення, поверненості, платності, стро�
ковості та забезпеченості. Гарантом ухвалення пропо�
зиції, зазначеної у цьому контракті, є забезпечення
винагороди власником та згода фінансових інститутів,
яка може бути отримана при укладанні додаткового
контракту між органами державної влади та фінансо�
вими інститутами. Окреслений контракт відображає
пропозицію банківським установам від органів держав�
ної влади надавати кредитні ресурси виробничоорієн�
тованим підприємствам за пільговими процентними
ставками, що забезпечить оподаткування прибутку
фінансових інститутів від цих операцій за пільговою
системою та формування НБУ резервів для покриття
можливих втрат за цими кредитами. Водночас гаран�
том ухвалення цієї пропозиції є згода фінансових
інститутів та забезпечення винагороди державою, в т.ч.
НБУ.

Варто зауважити, що укладання контрактів між
іншими групами економічних агентів підприємства, на�
певно, на багатьох підприємствах має місце. Проте такі
контракти стосуються загальних аспектів врегулюван�
ня трудових відносин без акцентування уваги на основ�
них засадах, необхідних для здійснення виробничоорі�
єнтованої поведінки, тобто спостерігається поширен�
ня в Україні до останнього часу лише окремих елементів
контрактних відносин, де функції цільової мотивації
практично не формалізовані.

Між тим, контракт між власником та постачаль�
никами у нашому трактуванні полягає у формуванні
пропозиції постачальникам здійснювати забезпечен�
ня підприємства сировиною, матеріалами, комплек�
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туючими виробами високої якості із гарантуванням
безперебійного виробництва. Водночас власник га�
рантує стабільність придбання сировини та забезпе�
чення взаємовигідних угод. Все зазначене щодо цьо�
го контракту виконується за умови згоди постачаль�
ників із пропозицією, забезпечення винагороди влас�
ником та забезпечення державою пільгового оподат�
кування діяльності цих постачальників. Таким чином,
стимулюючі функції контрактів будуть реалізовані у
відповідній логістичній системі постачання. Укладан�
ня контракту між власником і менеджерами спрямо�
ване на забезпечення ефективного управління вироб�
ничоорієнтованою поведінкою підприємства. Винаго�
рода для менеджерів при реалізації окресленої про�
позиції матиме здебільшого соціальний характер
(стабільність їх положення, зростання власних до�
ходів, перспектива професійного розвитку). Однак
гарантом ухвалення пропозиції є згода та спро�
можність задоволення пропозиції менеджерами, за�
безпечення винагороди власником і зобов'язання дер�
жави підвищувати професійність управлінського пер�
соналу.

Насамкінець щодо укладання контракту між влас�
ником та працівниками, то його основою повинна бути
пропозиція здійснювати виробництво продукції та на�
давати виробничі послуги з високим рівнем професій�
ності у відповідності до вимог менеджерів. Водночас
винагородою для працівників буде підвищений рівень
заробітної плати, достатньо безпечні і комфортні умо�
ви праці та реалізація соціальних програм. Гарантом
ухвалення пропозиції, зазначеної у контракті між влас�
ником і працівниками, є згода працівників із пропози�
цією, їх наполеглива робота у взаємозв'язку з ініціатив�
ністю та творчістю, забезпечення винагороди власником
і зобов'язання держави підвищувати професійність пра�
цівників.

Варто наголосити, що практична реалізація кон�
трактного підходу як механізму координації та узго�
дження дій і діяльності економічних агентів підприєм�
ства для здійснення виробничоорієнтованої поведін�
ки неможлива без втручання держави. Це прослідко�
вується у визначній ролі держави як гаранта укладан�
ня розроблених стимулюючих контрактів між учасни�
ками економічних відносин підприємства та необхід�
ності укладання додаткового контракту між органами
державної влади та фінансовими інститутами з метою
стимулювання надання ними кредитних ресурсів за
пільговими процентними ставками виробничоорієнто�
ваним підприємствам.

Наведена аргументація переконує у необхідності
державного регулювання економічної поведінки маши�
нобудівних підприємств. Загалом термін "регулювання"
походить від латинського слова "regulo" — правило,
норма, впорядкування, приведення у відповідність чо�
гось із еталоном. На засадах даного трактування
О.Є. Кузьмін та О.Г. Мельник регулювання в системі уп�
равління підприємством розкривають як сукупність ме�
тодів, прийомів та заходів, спрямованих на усунення
відхилень, недоліків, втрат та наближення суб'єкта до
еталона [4].

Проте, низка науковців — С.М. Чистов, А.Є. Ни�
кифоров, Т.Ф. Куценко та ін. — розглядають держав�
не регулювання в іншому контексті, а саме — синте�
зу теоретичного та практичного поглядів. Так, з те�
оретичного погляду державне регулювання еконо�
міки визначають як систему знань про сутність, за�
кономірності дії та правила застосування типових
методів та засобів впливу держави на хід соціально�
економічного розвитку, спрямованих на досягнення
цілей державної економічної політики. З практично�
го погляду державне регулювання економіки — це
сфера діяльності держави для цілеспрямованого
впливу на поведінку учасників ринкових відносин з
метою забезпечення пріоритетів державної економ�

ічної політики [5, с. 15]. Водночас під поняттям "дер�
жавна економічна політика" згадані вище автори
розуміють цілеспрямований вплив на економічні про�
цеси на макро� і мікрорівні, створення й удоскона�
лення умов економічного розвитку відповідно до
певного суспільного устрою [5, с. 14].

Однак, за іншими джерелами [6, с. 7], під держав�
ним регулюванням розуміють використання правових
інструментів для реалізації цілей соціально�економіч�
ної політики держави. У цьому контексті інструмента�
ми державного регулювання розглядаються регуляції
як нормативні моделі (правила) поведінки економічних
агентів, які вводяться державою для досягнення тих чи
інших цілей державної політики [6, c. 8]. Слід окремо
зазначити, що за всіма згаданими підходами визнаєть�
ся, що регуляції втілюються цілеспрямовано, а не сти�
хійно, і спрямовані на досягнення чітко визначених цілей
державної політики.

Отже, існує ряд підходів до тлумачення категорії
"державне регулювання". З огляду на наведені твер�
дження, під державним регулюванням розуміємо су�
купність правових заходів та нормативних правил по�
ведінки економічних агентів для реалізації цілей со�
ціально�економічної політики держави.

Зауважимо, що економічні регуляції або правила,
спрямовані на підвищення суспільного або приватно�
го благоустрою (благоустрою окремих груп), не зав�
жди забезпечують підвищення ефективності викори�
стання ресурсів в масштабах економіки в цілому [6, с.
11]. Відтак, підкреслимо, що державне регулювання,
з нашої точки зору, не може розглядатися як пози�
тивний фактор апріорі. Існують численні приклади і
у теоретичному аспекті, і з точки зору світового та
вітчизняного досвіду, коли регулювання є неефектив�
ним.

Отже, постає питання, яким повинен бути вплив дер�
жави на економічну поведінку вітчизняних підприємств.
Розкриємо зміст існуючих теорій державного регулю�
вання детальніше з метою висвітлення того, наскільки
вони є адекватними для висвітлення ситуації у вітчиз�
няній промисловості (на прикладі машинобудування).
Загалом відокремлюють теорії суспільного інтересу (те�
орія суспільного інтересу і уточнений варіант теорії сус�
пільного інтересу), теорії приватного інтересу (еконо�
мічна теорія регулювання і теорія рентоорієнтованої по�
ведінки) та синтетичні теорії регулювання (теорія захоп�
лення регулятора і неоінституційний підхід). Теорія сус�
пільного інтересу грунтується на визнанні необхідності
(суспільної доцільності) регулювання економіки у ви�
падку недосконалості (провалу) ринку, що пояснюєть�
ся такими моментами: 1) недосконалістю конкуренції;
2) незбалансованістю ринку; 3) відсутністю ринку;
4) небажаними результатами функціонування ринку [6,
с. 14].

Слід зазначити, що в даному випадку не проводимо
принципових відмінностей між зазначеною теорією і
уточненим варіантом теорії суспільного інтересу [3], де
доцільність регулювання економіки у випадку недоско�
налості ринку пов'язується із оцінюванням витрат на
регуляції у кожному конкретному випадку регулюван�
ня і вже на цій основі робиться висновок про її не�
обхідність.

Наступна група теорій являє собою окрему пара�
дигму, яка розглядає регулювання, насамперед, із
точки зору суб'єктивного фактора впливу бізнесу на
таке регулювання, тобто трактує регулювання як
засіб реалізації деяких приватних інтересів (окремих
компаній, груп бізнесменів або державних служ�
бовців): економічна теорія регулювання — розглядає
регулювання через призму надання вигоди окремим
секторам економіки; теорія рентоорієнтованої пове�
дінки — через пошук ренти, яка являє собою політич�
ну діяльність індивідів і груп, які витрачають обмежені
ресурси для отримання від держави певних монополь�
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них прав.
Проміжну позицію між теоріями суспільного та

приватного інтересу займають синтетичні теорії регу�
лювання, які допускають двоїсте пояснення регуляцій:
теорія захоплення регулятора грунтується на тому по�
стулаті, що регулюючі державні відомства, пересліду�
ючи в початковому періоді свого створення цілі підви�
щення суспільного добробуту, згодом "захоплюються"
приватними економічними агентами, поведінку яких
вони покликані регулювати; неоінституційний підхід,
за якого державне регулювання зумовлене метою по�
долання опортуністичної поведінки агентів та досяг�
нення на цій основі потенційних вигод від обміну на
ринку.

Адекватність зазначених теорій, очевидно, грун�
тується на підтвердженні їх пояснювальних положень
на практиці. Як ми особисто переконалися, існує спе�
цифіка машинобудування і підприємств галузі, яка зу�
мовлює рівень підтвердженості суті регулювання одни�
ми теоріями, і не підтверджується іншими.

Насамперед, відзначимо неадекватність державно�
го регулювання вітчизняного машинобудування за те�
орією захоплення регулятора та теорією рентоорієн�
тованої поведінки. Ця ситуація пояснюється тим, що в
силу низької рентабельності, машинобудування поки
що не стало привабливим об'єктом для пошуку ренти
від держави, інвестування та створення — як логічно�
го результату інтенсивного і ефективного інвестуван�
ня — фінансово�промислових груп, здатних до захоп�
лення регулятора. Окрім того, за нашими спостережен�
нями, відсутніми в Україні є випадки боротьби із опор�
туністичною поведінкою власників і вищого менедж�
менту з боку суспільства (уряду, місцевої, регіональ�
ної влади), що призводили до негативних суспільних
наслідків, а це не підтверджує регулювання на прин�
ципах неоінституціонального підходу. Однак вважає�
мо, що методологія державного регулювання вітчиз�
няного машинобудування реально представлена не
однією теорією, а синтезом окремих елементів теорії
суспільного інтересу та економічної теорії регулюван�
ня. Це пояснюється наступними реаліями: по�перше,
державне регулювання з позиції економічної теорії
регулювання здійснюється з метою надання вигоди
всім підприємствам окремих галузей машинобудуван�
ня без відсутньої, але необхідної, на наш погляд, ди�
ференціації; по�друге, з позиції теорії суспільного
інтересу — подолання зазначених недоліків, пов'яза�
них із функціонуванням машинобудівних підприємств
у ринковій економіці, здійснюється лише декларатив�
но.

Підсумовуючи викладене щодо реалій державно�
го регулювання вітчизняного машинобудування та
адекватності розкритих теорій державного регулю�
вання економіки на практиці, вважаємо за доцільне
представити власну позицію відносно концепції дер�
жавного регулювання економічної поведінки маши�
нобудівних підприємств. Насамперед, відзначимо, що
насьогодні (як зазначено вище) і у майбутньому жо�
ден із наведених теоретичних підходів до обгрунту�
вання ідеології державного регулювання економіки
не здатен відтворити практику ведення і реалізації
всієї різноманітності регуляцій. Це свідчить про те,
що пояснення змісту, цілей, завдань, всієї філософії
регулювання має комплексний, складний характер.
Останнє зумовлено унікальністю кожної конкретної
ситуації, неоднорідністю суб'єктів ринку і держави, а
також особливостями України, суспільної менталь�
ності, економічної еволюції суспільства за останні
десятиліття реформ.

Окрім того, розкривши потенціал інструментів
державного регулювання, визначили, що державне
регулювання спроможне не лише скоординувати дії
і діяльність економічних агентів підприємства для
здійснення виробничоорієнтованої поведінки, але й

створити сукупність правових заходів та норматив�
них правил для формування належних умов функці�
онування машинобудівних підприємств, а саме — по�
долати недосконалість вітчизняного ринку машино�
будування (за рахунок регулювання діяльності кон�
курентів в галузі машинобудування). В даному разі
розглядаємо регуляції економічної поведінки маши�
нобудівних підприємств, які функціонують на реаль�
ному ринку, таким чином: об'єктом регуляції є як
підприємства, так і ринки, на яких такі підприємства
функціонують. Усе вищевикладене сформувало ав�
торське трактування державного регулювання еко�
номічної поведінки підприємств як сукупності пра�
вових заходів та нормативних правил поведінки еко�
номічних агентів підприємства та його конкурентів
для реалізації цілей соціально�економічної політи�
ки держави. Водночас передбачаємо, що основною
метою соціально�економічної політики держави в
розрізі економічної поведінки підприємств машино�
будування є формування високоефективного вітчиз�
няного машинобудування за рахунок виробничоорі�
єнтованої  моделі  поведінки машинобудівних
підприємств, адаптованої до вимог ринку. Наведені
трактування позицій автора розглядають державне
регулювання, безумовно, як позитивний фактор, що
виключає можливість опортуністичних дій органів
державної влади, які формують і відповідають за ре�
алізацію соціально�економічної політики держави.
Адже в протилежному випадку державне регулюван�
ня втрачає своє призначення.

У контексті даного розгляду вважаємо, що держав�
не регулювання має здійснюватись за трьома теоріями,
визнаними як адекватні: уточненим варіантом теорії
суспільного інтересу, неоінституціональним підходом та
економічною теорією регулювання. Адже регулювання
повинно передбачати водночас як подолання дис�
функцій ринку (уточнений варіант теорії суспільного
інтересу), так і реагувати на опортуністичні дії власників
і вищого менеджменту у тому разі, коли такі призво�
дять до негативних суспільних наслідків (неоінституці�
ональний підхід), що у кінцевому результаті повинно
реалізовуватися через надання (створення) вигідних
умов для машинобудування (економічна теорія регулю�
вання).

Отже, формуючи механізми та інструменти сти�
мулювання виробничоорієнтованої поведінки на за�
садах синтезу теорії контрактних відносин і теорії
державного регулювання, вважаємо, що державне ре�
гулювання за неоінституціональним підходом є необ�
хідною умовою для реалізації вищеописаних контрак�
тних відносин між власником і менеджерами, основ�
ною метою яких і є намагання подолати опортуні�
стичні дії вищого менеджменту. Водночас забезпечен�
ня контрактних відносин між органами державної
влади і фінансовими інститутами, між власником і по�
стачальниками не можливе без державного регулю�
вання за економічною теорією регулювання, оскіль�
ки її положення відзначають необхідність надання
вигоди окремим секторам економіки. В даному разі
це пропонується реалізувати через надання пільг в
оподаткуванні та отриманні кредитних ресурсів за
пільговими ставками. Окрім того, укладання контрак�
ту між органами державної влади і власником перед�
бачає поєднане використання державних регуляцій
економічної теорії регулювання (надання податкових
пільг для виробничоорієнтованих підприємств) та нео�
інституціонального підходу (подолання опортуні�
стичних дій власника шляхом введення у дії правових
і економічних санкцій).

Зазначимо, що необхідність державного регу�
лювання за уточненим варіантом теорії суспільно�
го інтересу зумовлена потребою подолання недо�
сконалості ринку машинобудівної продукції, насам�
перед, в таких проявах, як: незбалансованість рин�
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Сутність контракту  
Контракт – це формалізована угода між двома та більше 

фізичними та/або юридичними особами (сторонами) в результаті 
здійснення переговорного процесу певної логічної структури 
«оферта – акцепт – винагорода», яка спрямована на встановлення 
або зміну (перерозподіл) прав та обов’язків сторін.  
 

Основні елементи контракту:  
- пропозиція (оферта); 
- ухвалення пропозиції або згоди з пропозицією (акцепт); 
 - винагорода. 

Види контрактів:  
- класичні, неокласичні контракти та контракти відносин; 
- повні і неповні контракти; 
- експліцитні і імпліцитні контракти. 

контрактів як механізмів і регуляцій як інструментів 
стимулювання виробничоорієнтованої поведінки  
підприємства в контексті координації дій його  

економічних агентів 

Власник 

фінансові 
інститути 

органи 
державної 
влади 

Праців-
ники 

Мене-
джери 

Повний експліцитний контракт відносин  Повний експліцитний класичний контракт 

Пропозиція - забезпечення сировиною, матеріалами, 
комплектуючими виробами високої якості із 
гарантуванням безперебійного виробництва. 
Винагорода - стабільність придбання сировини, 
забезпечення взаємовигідних угод.  
Гарантом ухвалення пропозиції є згода 
постачальників із пропозицією, забезпечення 
винагороди власником та забезпечення державою 
пільгового оподаткування діяльності зазначених 
постачальників        

Пропозиція - забезпечення ефективного 
управління виробничоорієнтованою 
поведінкою підприємства. 
Винагорода -  стабільність положення, 
зростання власних доходів, перспективи 
професійного розвитку.  
Гарантом ухвалення пропозиції є згода 
та спроможність задоволення пропозиції 
менеджерами, забезпечення винагороди 
власником і зобов’язання держави 
підвищувати професійність 
управлінського персоналу. 
 

Пропозиція - здійснювати виробництво продукції та 
надавати виробничі послуги з високим рівнем 
професійності у відповідності до вимог менеджерів.  
Винагорода - високий рівень заробітної плати, безпечні 
умови праці, реалізація соціальних програм. 
Гарантом ухвалення пропозиції є згода працівників із 
пропозицією, їх наполеглива робота у взаємозв’язку з 
ініціативністю та творчістю, забезпечення винагороди 
власником і зобов’язання держави підвищувати 
професійність працівників. 

Пропозиція - отримання 
кредитних ресурсів за 
пільговими процентними 
ставками.  
Винагорода - забезпечення 
власником усіх принципів 
кредитування: цільового 
призначення, поверненості, 
платності, строковості, 
забезпеченості. 
Гарантом ухвалення 
пропозиції є забезпечення 
винагороди власником та згода 
фінансових інститутів, яка 
закріплена таким контрактом:

Пропозиція - здійснення 
виробничоорієнтованої поведінки. 
Винагорода - оподаткування за 
пільговою системою. 
Гарантом ухвалення пропозиції є 
згода власника та забезпечення 
винагороди державою.  

Пропозиція - надання 
кредитних ресурсів 
виробничоорієнтовани
м підприємствам за 
пільговими 
процентними ставками. 
Винагорода - 
оподаткування 
прибутку від цих 
операцій за пільговою 
системою та 
формування НБУ 
резервів для покриття 
можливих втрат за 
цими кредитами.  
Гарантом ухвалення 
пропозиції є згода 
фінансових інститутів  
та забезпечення 
винагороди державою, 
в т.ч. НБУ. 
 

постачальники

Теорії державного регулювання:  
- теорії суспільного інтересу (теорія суспільного інтересу, 
уточнений варіант теорії суспільного інтересу); 
- теорії приватного інтересу (економічна теорія регулювання, 
теорія рентоорієнтованої поведінки); 
- синтетичні теорії регулювання (теорія «захоплення» 
регулятора, неоінституціональний підхід). 
 

Сутність державного регулювання 
Державне регулювання – сукупність правових заходів та 

нормативних правил поведінки економічних агентів для 
реалізації цілей соціально-економічної політики держави.  

 

Методологічні основи
застосування  

←                              → 
в управлінні економічною 
поведінкою підприємств 

економічної теорії 
контрактів 

теорій державного 
регулювання 

Сутність державного регулювання  
економічної поведінки підприємств  

Державне регулювання економічної поведінки підприємств 
– це сукупність правових заходів та нормативних правил 
поведінки економічних агентів підприємства та його 
конкурентів для реалізації цілей соціально-економічної 
політики держави.  

 

регуляції  
економічної 

теорії  
регулювання 

регуляції 
еконо-
мічної 
теорії 
регулю-
вання 

регуляції 
за 

неоінс-
титуціо-
нальним 
підходом  

регуляції економічної теорії 
регулювання і 

неоінституціонального підходу 

регуляцій як інструменту 
регулювання діяльності  

конкурентів за  уточненим  
варіантом теорії суспільного 

інтересу 

Практична 
реалізація 

використання

Рис. 1. Практична реалізація використання контрактів як механізмів та регуляцій
як інструментів стимулювання виробничоорієнтованої поведінки підприємств

(розроблено автором)
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ку, відсутність ринку, небажані результати функці�
онування ринку, що, в свою чергу, забезпечить фор�
мування відповідних правових заходів та норматив�
них правил регулювання поведінки конкурентів
підприємств.

Відсутність концентрації уваги на такому недоліку
недосконалості ринку, як недосконалість конкуренції,
обгрунтована тим, що детальне аналізування особливо�
стей і зміни середовища функціонування машинобудів�
них підприємств впродовж зазначеного періоду засвід�
чило про відсутність підтвердження як масового (істот�
ного) явища недосконалості конкуренції на ринку ма�
шинобудівної продукції у тому трактуванні, як це наве�
дено у [6], а саме — як існування домовленостей між
виробниками (продавцями), спрямоване на обмеження
конкуренції за рахунок фіксації цін, розподілу ринку
та ін. (на відміну від класичного трактування "недоско�
налої конкуренції" Дж. Робінсон, як порушення і втра�
та нормального стану рівноваги конкурентної госпо�
дарської системи та зростання "експлуатації" найманої
праці [7]). Відтак, автору не вдалося встановити істот�
ної ролі монопольної домовленості між машинобудів�
ними підприємствами. Це можна пояснити цілим рядом
як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, насамперед,
особливостями продукції машинобудування, спеціалі�
зацією підприємств — об'єктів дослідження, але, в пер�
шу чергу, через відсутність достатньо потужних орган�
ізованих груп в політичному і економічному середовищі,
які відбивали б інтереси галузі і окремих груп підпри�
ємств.

Фактор незбалансованості вітчизняного ринку,
навпаки, залишається яскраво вираженим, причому,
на думку автора, у таких двох аспектах. По перше,
на прикладі машинобудування дуже актуальною
представляється проблема дисбалансу між імпуль�
сами з боку попиту і пропозиції на товарному рин�
ку, ринку праці, що безпосередньо зумовило як істо�
ричний факт частину остаточно втрачених капіталь�
них активів, знецінення людського капіталу, руйну�
вання мотивацій, виключно високих втрат у широко�
му тлумаченні останніх та зниження ефективності
використання ресурсів — в даному разі з боку вітчиз�
няних машинобудівних підприємств у довготривало�
му періоді. По друге, на прикладі ринку машинобу�
дування яскраво вираженим став ефект "надлишко�
вої конкуренції" (руйнівної конкуренції) як наслідку
довготривалого існування у галузі надлишкових ви�
робничих потужностей, перш за все, на ринку про�
дукції, яка мала обмежену (низьку) конкурентосп�
роможність порівняно із закордонною здебіль�шого
на внутрішньому ринку. Безпосереднім індикатором
згаданого явища може бути зростання частки про�
дукції низької якості і технологічності, а також
значні коливання рівня цін.

Із зазначеного вище щодо надлишкової конкуренції
безпосередньо випливає важливість, об'єктивність існу�
вання ефекту відсутності досконалого ринку, прояв яко�
го розглядається автором через тенденції згортання
ринку високотехнологічної і якісної продукції машино�
будування вітчизняного виробництва; у літературі
подібні явища отримали назву "відбору, що погіршуєть�
ся" або "прихованої інформації" [8].

Четвертий згаданий вище сценарій прояву недоско�
налості ринку — небажані результати функціонування
ринку — має безпосереднє відношення до вітчизняної
галузі машинобудування як характеристики її динамі�
ки впродовж ринкових реформ і практично до останньо�
го часу. Термін "небажаності" найчастіше асоціюється
із протиріччями між економічною і соціальною ефек�
тивністю [9], де бажання дотримуватися моральних кри�
теріїв реформування призводить до обмеження (змен�
шення) суто економічної ефективності. Звертаємо ува�
гу на те, що П. Мілгром та Дж. Робертс [10] наводять
аналітичне обгрунтування того, що така дилема — ско�

ріше загальноприйнята схема, а у реальності можливі
ситуації, коли перерозподіл доходів за неекономічни�
ми мотивами є більш економічно вигідним у кінцевому
результаті. Дотримуємось цієї точки зору, сценарій роз�
витку за виробничоорієнтованою поведінкою машино�
будівних підприємств видається вигідним в усіх аспек�
тах.

Підсумовуючи викладене на підставі методолог�
ічного аналізу економічної теорії контрактів і теорій
державного регулювання, вважаємо за доцільне
відтворити узагальнені позиції автора щодо практич�
ного застосування їх положень у контексті ме�
ханізмів та інструментів стимулювання виробничо�
орієнтованої поведінки машинобудівних підприємств
(рис. 1).

Представлена концепція стимулювання виробничо�
орієнтованої поведінки підприємств на засадах викори�
стання контрактів та державних регуляцій відтворює
узагальнення усіх аспектів щодо узгодження і коорди�
нації дій економічних агентів підприємства та регулю�
вання діяльності конкурентів для формування належ�
них ринкових умов функціонування машинобудівних
підприємств. Відносно окресленого вище положення,
що держава зобов'язана підвищувати професійність
управлінського персоналу та працівників, то це повин�
но бути закладено, насамперед, у соціально�економічній
політиці держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, вважаємо, що викорис�

тання контрактів (як внутрішніх механізмів узгоджен�
ня і координації дій економічних агентів підприємства)
та державних регуляцій (як зовнішніх інструментів фор�
мування нормативних правил поведінки конкурентів і
учасників економічних відносин) у запропонованій
інтерпретації забезпечить стимулювання виробничоо�
рієнтованої поведінки підприємств та відновлення їх
потужного виробничого розвитку.
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ВСТУП
При прийнятті рішення відносно доцільності про�

ведення адміністративно�територіальної реформи
бюджетні аспекти відіграють найважливішу роль.
Основна мета адміністративно�територіальної ре�
форми у бюджетній сфері — підвищення ступеня
фіскальної децентралізації місцевих бюджетів шля�
хом розширення владних повноважень, зміцнення їх
фінансової спроможності та відповідно вдоскона�
лення системи міжбюджетних відносин.

Укрупнення територіальних громад без забезпе�
чення їх необхідними фінансовими ресурсами при�
зведе до неефективності реформи та посилить аси�
метричність регіонального розвитку в Україні. Отже,
з метою забезпечення принципу субсидіарності та
соціальної справедливості доцільним є розглядати
адміністративно�територіальну реформи в контексті
фіскальної регіоналізації, орієнтованої на досягнен�
ня максимальної ефективності та результативності
в сукупності з мінімальним соціально�економічними
та фінансовими втратами.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення альтернативних джерел фінансових

ресурсів місцевих бюджетів є пріоритетним завдан�
ням на шляху до впровадження адміністративно�те�
риторіальної реформи. Зважаючи на те, що фіскаль�
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ний потенціал неподаткових надходжень є надзви�
чайно низьким у сучасних умовах, основна увага на�
уковців на практиків зосереджена на можливості оп�
тимізації податкового потенціалу у наповненні бюд�
жетів органів місцевого самоврядування. Важливо
зауважити, що впровадження нових податків в Ук�
раїні на даному етапі розвитку держави є недо�
цільним, адже, по�перше, не існує такої податкової
бази яка рівномірно була б розподілена у регіональ�
ному розрізі; по�друге, нові податки однозначно
призведуть до девіантної поведінки щодо їх сплати,
а підвищення норми оподаткування, у свою чергу,
стане причиною збільшення рівня тіньової економі�
ки (теорія Лаффера).

З метою уникнення соціальних протиріч та до�
сягнення цілей адміністративно�територіальної
ре фо рм и,  в в а жає м о  за  до ціль не  пі дв ищит и
фіскальну ефективність вже діючих податків. Од�
ним з найважливіших таких податків є податок на
доходи фізичних осіб — основне джерело доходів
місцевих бюджетів, однак в умовах реформи вини�
кають питання відносно ефективності механізму
його розщеплення між рівнями бюджетної систе�
ми, перспектив підвищення його бюджетоутворю�
ючої ролі та визначення напрямків його впливу на
вдосконалення системи міжбюджетного регулю�
вання в Україні.
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СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Проблемам зміцнення дохідної бази місцевих

бюджетів присвячено праці багатьох вітчизняних
вчених, зокрема Й. Бейскида, О. Василика, А. Да�
ниленка, В. Дем'янишина, О. Кириленко, В. Крав�
ченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Пав�
люк, О. Романенко, В. Федосова, С. Юрія та інших.
Дослідження науковців займають належне місце у
сучасному розвитку місцевих фінансів, однак,
практика показує, що фіскальні аспекти реалізації
адміністративно�територіальної реформи в Ук�
раїні є актуальними і потребують грунтовного ана�
лізу.

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Виходячи з постановки проблеми основним зав�

данням статті є дослідження динаміки надходжень
податку на доходи фізичних осіб (на прикладі
місцевих бюджетів Херсонської області) в площині
його фіскальної достатності і стабільності та виз�
начення можливих напрямків підвищення фіскаль�
ної ролі податку в контексті забезпечення балан�
су інтересів громади та владних структур.

Для досягнення поставленої мети в статті ви�

користовуються теоретичні та емпіричні ме�
тоди дослідження. Зокрема, методи індукції
та дедукції, узагальнення, формалізації, по�
рівняння, гіпотетично�інтуїтивний тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних умовах посилюється бюджет�

на та соціальна роль податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО). Фіскальне значення
ПДФО зумовлюється його високою питомою
вагою у доходах місцевих бюджетів, а соц�
іальна ефективність податку полягає у мож�
ливості за допомогою диференціації ставок
т а  по да тко в их пі льг  в плив а т и на
рівномірність розподілу доходів населення у
територіальному розрізі.

Відповідно до Податкового кодексу Ук�
раїни, податок на доходи фізичних осіб є за�
гальнодержавним податком [1], однак згідно
з бюджетним законодавством ПДФО виз�
нається закріпленим за місцевими бюджета�
ми податком, який, як показує практика,
формує фінансову базу органів місцевого са�
моврядування і є регулюючим інструментом
трансфертної політики в Україні.

Так, відповідно до ст. 64 Бюджетного ко�
дексу України № 2456�VI від 08.07.2010 р.
розщеплення ПДФО між рівнями бюджетної
системи відбувається за схемою, наведеною
на рис. 1 [2].

З метою визначення фіскальної ефектив�
ності податку на доходи фізичних осіб, про�

аналізовано динаміку частки податку у доходах за�
гального фонду місцевих бюджетів Херсонської
області (рис. 1) [3].

З рис. 1 видно, що частка ПДФО у доходах за�
гального фонду місцевих бюджетів Херсонської
області є стійкою протягом всього досліджувано�
го періоду. Так, середній показних питомої ваги
ПДФО у доходах місцевих бюджетах з урахуван�
ням міжбюджетних трансфертів становить у серед�
ньому 24%, а без урахування міжбюджетних транс�
фертів відповідно 73%. Причина значної фіскаль�
ної ефективності ПДФО полягає в тому, що струк�
тура такого податку добре узгоджується з прин�
ципом платоспроможності, а надходження від ньо�
го  характериз ую ть ся  знач но ю ела ст ич ні ст ю:
збільшення бюджетних надходжень відбувається
пропорційно економічному зростанню. Разом з
тим, ПДФО не має всіх характеристик, які робили
б його придатним для ролі місцевого податку.

Позитивною ознакою ПДФО як головного дже�
рела формування місцевих бюджетів, є відносна
незалежність надходжень податку від сезонних ко�
ливань. Для більш грунтовного аналізу розрахова�
но індекс сезонності надходжень ПДФО до місце�

вих бюджетів Херсонської області. Розра�
хунок проведено за допомогою методу
простої середньої за одні  й ті  періоди
(місяці) і встановлення співвідношення за
окремими середніми і середньою за весь
контрольований період (рік). Для обчис�
лення цього індексу якраз легше всього за�
стосувати метод простих середніх. При ви�
користанні методу розраховується:

1) помісячні значення показника за три
і більше років — міжрічна середньомісяч�
на як середньоарифметична для обстеже�
них років (міжрічна середньомісячна);

2) сумуються міжрічні середньомісячні,
сума ділиться на число місяців і отри�
муєтьс я — як средньоарифмет ична —
міжрічна середня;

3)  кожна міжрічна середньомісячна
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Рис. 1. Розщеплення податку на доходи фізичних осіб в Україні
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Рис. 2. Аналіз динаміки частки податку на доходи фізичних осіб
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ділиться на міжрічну середню,
множиться на 100 і отримується
коефіцієнти сезонності.

Міжрічна середньомісячна ви�
раховується як проста середня з
помісячних за формулою:

 
100×∑=

і
ПіПсм (1),

де П
і
 — значення показника і

— місяця;
і — число місяців, і = 1,2,3...
За цією формулою розрахо�

вується міжрічна середня:

 
 

100
12

×∑=
ПсмПср (2).

Аналогічно розраховуються й
інші середньоперіодичні показни�
ки (Пс). Для різних обстежуваних
періодів (років) середньоперіодична (середньорі�
чна, середньоквартальна, середньодекадна тощо)
знаходиться як проста середньоарифметична по�
казників за формулою:

 
100×∑=

і
ПріПср (3),

де П
рі

 — значення показника і — періоду;
і — число періодів, і  = 1,2,3...
Застосування простої середньої здійснюється

з метою виключення впливу на результати випад�
кових коливань місячних або інших рівнів. Тому
для її розрахунку треба брати якомога більше по�
казників (місяців).

Індекс сезонності для конкретного періоду
(І

см
) визначається через відношення середнього

показника (П
см

) цього періоду до середнього пер�
іодичного показника (П

ср
), виражене у процентах.

Для помісячних формула має вигляд:
 

100×
∑

=
ср

см
см П

П
I (4).

Результати розрахунку індексу сезонності на�
ведені в табл. 1.

За даними таблиці 1 видно, що сезонні коливан�
ня надходжень ПДФО до місцевих бюджетів Хер�
сонської області є найбільш помітними з січня по

травень включно (індекс сезонності коливається в
межах від 66,41�91,29). Починаючи з червня, над�
ходження ПДФО збільшуються і значних коливань
не спостерігається. Сезонні коливання мають місце
у зв'язку з сезонністю виробництва в окремих га�
лузях народного господарства, в першу чергу, в
сільському господарстві,  у галузях переробки
сільськогосподарської сировини. Інші коливання
зумовлені підвищенням чи зниженням обсягів ок�
ремих видів виробництва за різних обставин, не�
рідко викликаними стихійними явищами природи.

З метою визначення фіскальної ролі ПДФО в
контексті адміністративно�територіальної рефор�
ми досліджено структуру надходжень податку у
розрізі адміністративно�територіальних одиниць
Херсонської області (табл. 2) [2].

За даними табл. 2 видно, що найбільша частка
мобілізованого на території області ПДФО припа�
дає на м. Херсон — 48,5%, але, зважаючи на особ�
ливий статус міста, такий показник є економічно
обгрунтованим. Розглядаючи надходження подат�
ку у районному розрізі ,  можна побачити, що
фіскальна спроможність районів істотно не від�
різняється, а аналіз середніх показників дає змо�
гу дійти висновків про рівномірність розподілу
податкової бази.

Зв ажаю чи на  б юджет оутво рю ва льну ро ль
ПДФО, вважаємо, що саме податковий потенціал

цього податку має бути бази�
сом при визначенні моделі
адміністративно�територі�
альної реформи на рівні об�
ласті. Можливість територі�
ального укрупнення в межах
Херсонської області на ос�
нові  фіскальної  спромож�
но ст і  ПДФО про по нує м о
здійснювати на основі ранго�
вої системи (табл. 3).

Отже, з метою системати�
зації  фіскальної спромож�
ності ПДФО визначено 10 ва�
ріативних рядів, кожному з
яких присвоєно відповідний
ранг. Найвищий ранг (1 ранг)
присвоєно районам, які ма�
ють найвищий показник се�
редньої частки ПДФО.

Враховуючи результати
рангової системи та терито�
ріальні ознаки, можемо зап�
ропонувати можливі варіанти
об'єднання районів у Хер�
сонській області:

Місяці 2008 2009 2010 Середня 
арифметична 

Індекс 
сезонності млн грн. 

1 2 3 4 5 6 
Січень 36,96 41,24 49,13 42,44 76,57 
Лютий 43,69 47,16 47,30 46,05 83,08 
Березень 49,74 52,39 54,51 52,21 94,20 
Квітень 52,01 3,29 55,13 36,81 66,41 
Травень 47,02 51,51 53,28 50,60 91,29 
Червень 66,82 60,55 70,59 65,99 119,05 
Липень 56,50 54,61 63,35 58,15 104,91 
Серпень 54,49 51,96 57,51 54,65 98,60 
Вересень 58,60 56,82 68,74 61,39 110,75 
Жовтень 58,72 56,66 68,29 61,22 110,45 
Листопад 55,19 54,40 70,28 59,96 108,17 
Грудень 69,27 71,39 86,38 75,68 136,53 
Середня 
арифметична - - - 55,43 100,00 

Таблиця 1. Індекс сезонності надходжень податку
на доходи фізичних осіб

Адміністративно-
територіальна одиниця 

Факт, млн грн. Питома вага, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010 Середня пит. 
вага, % 

м. Нова Каховка 57,3 57,2 63,4 9,2 8,8 8,5 8,8 
м. Херсон 314,4 318,0 344,8 50,2 48,8 46,3 48,5 
Білозерський р-н 20,8 23,6 26,8 3,3 3,6 3,6 3,5 
Бериславський р-н 17,7 17,0 22,9 2,8 2,6 3,1 2,8 
Великоолександрівський р-н 10,0 10,7 14,0 1,6 1,6 1,9 1,7 
Великолепитиський р-н 8,7 9,6 12,1 1,4 1,5 1,6 1,5 
Верхньорогачицький р-н 5,1 4,5 5,7 0,8 0,7 0,8 0,8 
Високопільський р-н 6,6 6,0 7,3 1,0 0,9 1,0 1,0
Генічеський р-н 26,4 26,4 29,9 4,2 4,1 4,0 4,1
Голопристанський р-н 32,3 21,8 26,8 5,2 3,4 3,6 4,0 
Горностаївський р-н 8,8 10,3 11,7 1,4 1,6 1,6 1,5 
Іванівський р-н 6,4 6,6 8,1 1,0 1,0 1,1 1,0 
Каланчацький р-н 9,6 10,9 12,9 1,5 1,7 1,7 1,6 
Каховський р-н 14,8 40,2 50,3 2,4 6,2 6,8 5,1 
Нижньосирогозький р-н 7,5 6,5 8,0 1,2 1,0 1,1 1,1 
Нововоронцовський р-н 7,4 8,4 9,6 1,2 1,3 1,3 1,3 
Новотроїцький р-н 14,2 16,6 20,4 2,3 2,6 2,7 2,5 
Скадовський р-н 20,1 18,2 21,1 3,2 2,8 2,8 2,9 
Цюрупинський р-н 23,9 24,2 29,1 3,8 3,7 3,9 3,8 
Чаплинський р-н 14,1 14,6 19,7 2,2 2,2 2,6 2,4 
Всього 626,1 651,3 744,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблиця 2. Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрізі
адміністративно3територіальних одиниць Херсонської області
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1) Великолепитиський, Горностаївський, Ниж�
ньосирогозький райони;

2) Новотроїцький, Чаплинський райони;
3) Голопристанський, Цюрупинський райони.
Укрупнення зазначених територіальних оди�

ниць відповідатиме вимогам адміністративно�тери�
торіальної реформи за наступними критеріями:

— по�перше, об'єднання територій не викличе
соціального спротиву, оскільки райони мають од�
наковий рівень соціально�економічного розвитку
та фіскального потенціалу;

— по�друге, зазначений варіант укрупнення
сприятиме економії адміністративних видатків.

ВИСНОВКИ
Отже, податок на доходи фізичних осіб є ваго�

мим фінансовим інструментом реалізації адмініст�
ра тив но �т е рито рі а ль но ї  ре ф о рм и в  Укра їні .
Відіграючи бюджетоутворювальну роль, податок
дає можливість визначити фіскальний потенціал
територій в цілому та окреслити оптимальну мо�
дель адміністративного поділу регіону в контексті
підвищення ефективності надання суспільних по�
слуг та необхідності економії бюджетних коштів.

На думку авторів, у сучасних умовах порядок
розщеплення ПДФО в Україні є дещо необгрунто�
ваним і не дає можливості місцевим органам влади
використовувати податковий потенціал на під�
владних територіях на власний розсуд. Так, на�
приклад, зарахування до бюджетів сіл, селищ та їх
об'єднань всього 25% мобілізованого ПДФО не
сприяє підвищенню їх фінансової автономії і, на�
впаки, підвищує їх залежність від обсягів міжбюд�
жетних трансфертів. З одного боку, мобілізований
до вищих рівнів бюджетної системи ПДФО (до об�
ласних та районних бюджетів) повертається на
місця у вигляді трансфертів, однак, з іншого боку,
така практика є неефективною, оскільки існує пев�
ний лаг між необхідністю оперативного фінансу�
вання певного напряму видаткових повноважень та
фактичним отриманням коштів. Для усунення заз�
начених недоліків вважаємо за доцільне перегля�
нути відсотковий механізм розподілу ПДФО та
розглянути можливість повного його закріплення
за бюджетами місцевого самоврядування.

Перспективи подальших досліджень. Фіскаль�
на децентралізація в Україні передбачає передачу
частини делегованих державою видаткових повно�
важень на місцевий рівень. Підвищення ступеня
відповідальності місцевих бюджетів у сфері ви�
датків має підкріплюватися відповідними джерела�

Варіативний ряд для 
визначення рангу регіону 
(за показником середньої 

питомої ваги) 

Район Ранг 

0,5-1,0 Іванівський, Верхньорогачицький, 
Високопільський  10 

1,1-1,5 Великолепитиський, 
Горностаївський, Нижньосирогозький, 
Нововоронцовський 

9 

1,6-2,0 Великоолександрівський, 
Каланчацький 8 

2,1-2,5 Новотроїцький, 
Чаплинський  7 

2,6-3,0 Бериславський, 
Скадовський  6 

3,1-3,5 Білозерський 5 
3,6-4,0 Голопристанський, 

Цюрупинський 4 

4,1-4,5 Генічеський 3 
4,6-5,0 - -
5,1-5,5 Каховський 1 

Таблиця 3. Систематизація фіскальної спроможності ПДФО за районним
розподілом Херсонської області

ми їх фінансування. За таких умов
вважаємо за доцільне розглянути
можливість включення податку на
доходи фізичних осіб до переліку
власних доходів та надати право
місцевим органам влади, з метою
рівномірного розподілу доходів
громадян, впливати на розмір ба�
зових ставок податку.
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1292579631296404.
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доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/
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ВСТУП
Використання систем преміювання є звичайною практикою

для багатьох промислових підприємств. Система преміювання
створюється безпосередньо на конкретному підприємстві, впро�
ваджується і стимулює виконання найбільш важливих показ�
ників. Також поширеною є практика відсутності належного
контролю ефективності систем матеріального заохочення пер�
соналу. Частка преміальних виплат в загальному фонді оплати
праці може складати до 15%, а для підприємств з чисельністю
промислово�виробничого персоналу більше 2000 осіб — це
значні суми коштів. Перевірка ефективності названих систем
майже не виконується, що було підтверджено проведеним дос�
лідженням організації преміювання працівників промислових
підприємств Кіровоградської області.

Важливість проблем оцінки та стимулювання праці знайш�
ли відображення в роботах таких вітчизняних науковців, як:
В.Ф. Андрієнко, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, М.Д. Ведерникова,
О.А. Грішнова, Г.А. Дмитренко, М.І. Долішній, Г.В. Задорожній,
А.В. Калина, М.І. Карлін, Т.М. Кір'ян, І.С. Кравченко,
Ю.М. Краснова, А.М. Колот, Г.Т. Кулікова, В.Д. Лагутін,
Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор, Ю.Г. Лисенко, Н.Д. Лук'янченко,
В.О. Мандибура, В.М. Новікова, В.М. Нижник, В.В. Онікієнко,
Н.О. Павловська, І.Л. Петрова, М.В. Семикіна, О.А. Турецький,
С.В. Тютюнникова, А.А. Чухно, О.М. Уманський, Л.М. Філь�
штейн та інші.

Подібні дослідження знайшли відображення також серед
праць російських вчених, зокрема дані питання аналізують:
В.В. Адамчук, Н.А. Волгін, А.Л. Жуков, К.Ю. Королевський,
О.Є. Ніколаєва, Р. А. Яковлєв та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
За наявності необхідної методичної бази та багатьох нау�

кових розробок щодо проведення оцінки систем матеріального
заохочення господарська практика свідчить про відсутність при�
кладного інструментарію, який можливо застосовувати на рівні
промислового підприємства. Завданням даної статті є розроб�
ка та надання рекомендацій щодо оцінки організації автомати�
зованої системи контролю ефективності преміювання на про�
мисловому підприємстві в сучасних економічних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На вітчизняних промислових підприємствах розповсюдже�

ним є використання систем преміювання. Однак ефективність
таких систем досить часто невисока і цьому є низка причин.
Серед основних: відсутність комплексного системного підходу
до організації всієї системи стимулювання підприємства; пору�
шення основних засад формування системи стимулювання;
відсутність організаційно�пояснювальної роботи з виробничо�
промисловим персоналом. Системи преміювання повинні бути
узгоджені не тільки з основними задачами виробництва, а і з
основними системами стимулювання. Зрозуміло, що названі

УДК 331.2

В. В. Баранов,
к. е. н., доцент, Кіровоградський національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕМІЮВАННЯ

НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: премії, преміальні системи, оцінка ефективності преміювання, оцінка преміальних сис!
тем, преміювання за поточні результати виробничої діяльності, разові премії.

Розглядається організація автоматизованої оцінки ефективності систем преміювання в умовах про@

мислового підприємства. Запропонований механізм контролю ефективності преміальних виплат, який

дозволяє постійно стежити за виконанням основних та додаткових показників, умов преміювання. Про@

ведення оцінки ефективності дасть змогу своєчасно змінювати елементи системи преміювання, які не

відповідають економічній ситуації.

Organization of the automated estimation of efficiency of the systems awarding is examined in the conditions

of industrial enterprise. The mechanism of control of efficiency of bonus payments is offered that allows constantly

to watch after implementation of basic and additional indexes and terms of awarding. Realization of estimation

of efficiency will give possibility in timely to change elements of the system awarding that fall short of to the

economic situation.

системи виконують різні функції, тому навантаження системи
преміювання завданнями щодо виконання основної стимулю�
ючої, відтворювальної, соціальної функції основної заробітної
плати, на нашу думку, є помилковим. Розмір заохочення пови�
нен виконувати стимулюючу функцію, що не завжди є нормою
на вітчизняних підприємствах. Опис системи преміювання, умов,
показників та інших елементів має бути зрозуміло викладений
в "Положенні про преміювання". Обов'язковою є організація
занять та іншої пояснювальної та організаційної роботи з пра�
цівниками, на яких поширюється система преміювання. Зрозу�
міло, що без постійного моніторингу та контролю за всіма еле�
ментами системи стимулювання трудової діяльності її ефек�
тивність не може бути високою.

Організація системи контролю неможлива без залучення
комп'ютерної техніки та використання відповідних прикладних
програм. Необхідність оцінки ефективності системи преміюван�
ня на промисловому підприємстві, запровадження для цього
інформаційної системи контролю за ефективністю преміальних
виплат не викликає сумніву. Така оцінка дасть змогу визначити
доцільність стимулювання персоналу за обраними показника�
ми шляхом порівняння очікуваного ефекту з витратами усіх
видів ресурсів, ступенем окупності останніх із часом.

Автоматизована система контролю ефективності премію�
вання функціонує у часі і повинна постійно удосконалюватись.
Ось чому важливим є постійне оцінювання ефективності пре�
міювання.

Враховуючи ту обставину, що ідеальним станом об'єкта є
такий, що вимірюється максимальним значенням функції Фмакс
(максимальної ефективності функціонування об'єкта), порівню�
ючи це значення з реальним значенням Ф (Т), де Т — відрізок
часу, можна визначити різницю функцій Фмакс — Ф(Т) = Фо,
що вказує на розбіжність реальної та ідеальної систем. Штрафна
функція Фо оцінює рівень ефективності системи преміювання.

Алгоритм безперервного контролю системи преміювання
через певні проміжки часу має видавати підсумкові дані — зна�
чення штрафної функції Фо. Зі сторони входу алгоритм пра�
цює в режимі з перериваннями, що настають кожного разу, коли
змінюється стан об'єкта (відбувається зміна хоча б одного із зна�
чень).

Ефективність системи преміювання може оцінюватись та
контролюватись за допомогою матричного методу. Авторами
цього методу є представники американської прикладної еко�
номічної науки. Ними розроблено багатокритеріальний метод
вимірювання результативності, іменований також матрицею
цілей, який уже протягом майже 30 років успішно й достатньо
широко застосовується на підприємствах різних галузей еко�
номіки США.

Моніторинг з використанням інформаційної системи доз�
воляє спрямувати результат обчислень до системи управління
економічною інформацією вищого рівня для проведення аналі�
зу та прийняття рішення про вдосконалення системи управлін�
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ня, зміну її технології, повну модернізацію або кадрові зміни.
Одночасно системою управління проектуються значення
функції Фмакс, які визначаються: змінами в обладнанні та тех�

нології виробництва; зміною номенклатури продукції, що ви�
пускається, її окремих характеристик; обсягом випуску про�
дукції; попитом; кон'юнктурою тощо.

Механізм контролю ефективності преміювання було реал�
ізовано на ПАТ "Гідросила" на прикладі механоскладального
цеху. Згідно чинного "Положення про преміювання" пріоритет�
ними визначено такі показники виробничо�господарської діяль�
ності: виконання виробничого плану в обсязі й номенклатурі
при дотриманні рівня запланованих витрат; якість продукції, що
виготовляється; ритмічність виробництва; стан пожежної без�
пеки, культури й естетики виробництва; рівень травматизму,
виконання заходів по охороні праці; трудова дисципліна робіт�
ників виробничих підрозділів.

Визначення відносної ваги окремого показника стимулю�
вання за традиційним підходом при побудові матриці мети
здійснюється за допомогою експертних оцінок. Було викорис�
тано два альтернативні варіанти: за розмірами основних та до�
даткових показників преміювання; на підставі розрахунків еко�
номічної ефективності преміювання за кожним показником.

Нами використано фактичні значення основних та додат�
кових показників преміювання при побудові матриці мети для
контролю ефективності преміювання працівників механоскла�
дального цеху. Також було сформовано та опитано експертну
групу чисельністю 13 осіб, яка складалась з керівників та про�
відних фахівців відділів управління персоналом та заробітної
плати, начальника цеху, заступника начальника цеху з вироб�
ництва, економіста цеху, нормувальника цеху, начальників
дільниць, майстрів. Шляхом проведення анкетування було виз�
начено відносну значущість основних та додаткових показників
за якими здійснюється преміювання в цеху.

За результатами роботи механоскладального цеху у квітні
2010 року було побудовано матрицю оцінки ефективності пре�
міювання (табл. 1).

Виконання всіх показників преміювання відповідає оцінці в
10,0 балів, оскільки в квітні така оцінка складала 6,38 балів, мож�
на стверджувати що показники преміювання виконано на 63,8%.
Аналогічні розрахунки виконано протягом всього року за по�
казниками господарської діяльності МСЦ. Порівнюючи фак�
тичні та розрахункові величини преміальних виплат, можна
здійснювати відповідний аналіз та контроль за преміюванням
працівників (рис. 1).

Перевищення фактичних значень може свідчити про необ�
грунтоване преміювання робітників. Значна різниця між роз�
рахунковими та фактичними показниками потребує додатко�
вого аналізу ситуації, що склалась.

На основі даних, що містяться у матриці оцінки ефектив�
ності преміальних виплат, можна відслідковувати як динаміку
окремих показників, так і підсумкової оцінки в межах виробни�
чого підрозділу (рис. 2). Результати зіставлення такої оцінки з
фактичними виплатами премій можуть використовуватись як
при аналізі діяльності окремого структурного підрозділу, так і
при розробці програми заходів щодо поліпшення виробничо�
господарської діяльності.

Важливим при використанні матричного методу є вибір
конкретних показників, за якими буде здійснюватись оцінка
системи преміювання, визначення їх відносної ваги (рівня зна�
чущості), але якщо ця процедура виконується в реальних ви�
робничих умовах із залученням відповідних фахівців, то після
деякої доробки (при необхідності) такий спосіб оцінювання буде
досить точно відображати реальний стан справ.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна статті полягає у розробці підходу щодо

визначення ефективності діючих систем преміювання та мож�
ливості автоматизації моніторингу таких систем в умовах ви�
робництва. Використання запропонованого методу оцінки си�
стеми преміювання в умовах вітчизняних промислових
підприємств дозволить здійснювати постійний контроль за
ефективністю преміювання, виконанням пріоритетних показ�
ників виробничо�господарської діяльності, забезпечити тісний
зв'язок між результативністю роботи персоналу та мірою ви�
нагороди.

Окрім моніторингу систем преміювання, важливим є і інше
їх супроводження, мова йде не лише про ведення документації
та проведення пояснювальної роботи серед кола працівників, на
яких поширюються конкретні види преміювання. Жодна пре�
міальна система не буде дієвою та ефективною, якщо вона не
зможе швидко реагувати на зміну як економічної ситуації вза�
галі, так і виробничої на підприємстві зокрема. Гнучкість та ди�
намічність систем стимулювання можлива лише у випадку їх ква�
ліфікованої оцінки та такої організації заохочення яка дозволить
адекватно і оперативно змінювати саму систему стимулювання.
На нашу думку, проведення оцінки ефективності преміювання
має бути обов'язковим та ефективним для підприємств, що вико�
ристовують цей вид заохочення.

Література:
1. Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах

переходу до ринку / Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. —
Одеса: ОКФА, 1995. — 95с.

2. Богоявленська Ю.Б. Економіка та менеджмент праці /
Ю.Б. Богоявленська, Є.І. Ходаківський // К.: Кондор, 2009. —
332 с.

3. Городецька Л.О., Беженар Ю.О. Удосконалення систем
стимулювання праці персоналу підприємства// Проблеми підви�
щення інфраструктури: Збірник наукових праць. — К.: НАУ,
2007. — №15. — С. 120—129.

4. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рын�
ка (аспект эффективности): учеб. пособие. — 3�е изд., перераб.
и доп. — К.: МАУП, 2001. — 312 с.
Стаття надійшла до редакції 01.11.2011 р.

В
ик
он
ан
ня

 
ви
ро
бн
ич
ог
о 

пл
ан
у 

Я
кі
ст
ь 

 п
ро
ду
кц
ії 

О
хо
ро
на

 
 п
ра
ці

 

Тр
уд
ов
а 

ди
сц
ип
лі
на

 

Ри
тм
іч
ні
ст
ь 

ви
ро
бн
иц
тв
а 

П
ож

еж
на

 
бе
зп
ек
а  

Показники 
преміювання 
 

Основні показники Додаткові показники 

П
ла
но
ви
й 

ви
пу
ск

/ 
Ф
ак
ти
чн
ий

 
ви
пу
ск

 

Бр
ак

/ 
За
га
ль
ни
й 

ви
пу
ск

 

ві
дс
от
ок

 
 т
ри
ма
но
ї 

пр
ем
ії 

ві
дс
от
ок

 
ут
ри
ма
но
ї 

пр
ем
ії 

ко
еф
іц
іє
нт

 

ко
еф
іц
іє
нт

 

Одиниці виміру 

97,4% 2,56% 24% 6,34% 0,89 4,2 Фактичний результат 

80-100 0-5,0 0-100 0-20 0,8-1,0 3,0-
5,0 0-10 Шкала 

оцінювання 

8 4 7 6 4 6 Фактичний бал 

0,38 0,21 0,18 0,11 0,07 0,05 Відносні ваги 

3,04 0,84 1,26 0,66 0,28 0,30 6,38 Оцінка 

Таблиця 1. Оцінка системи преміювання МСЦ
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ВСТУП
Розширене відтворення лісів є основою забезпечення

економіки країни в ресурсах деревного і недеревного по�
ходження. Важливою передумовою цього є визначення на�
прямів підвищення продуктивності лісових насаджень шля�
хом удосконалення лісокультурних та лісогосподарських
заходів, поліпшення породного складу деревостанів, при�
ведення їх у відповідність з типами лісу і регіональними
особливостями лісовирощування. На думку ряду еко�
номістів [1; 4], лісове господарство в природокористуванні
необхідно розглядати як частину великої і складної систе�
ми комплексного використання і відтворення біологічних
ресурсів, яку необхідно вивчати і досліджувати всебічно і
різносторонньо. На сьогоднішній день низькоефективна
організація ведення лісового господарства призводить до
зростання необгрунтованих витрат, відсутності інвестицій
та зрештою до втрати перспектив розвитку не лише лісово�
го господарства, а й деревообробної, меблевої та целюлоз�
но�паперової галузей промисловості. Невивченість напрямів
правового, фінансового, технологічного аспектів оптималь�
ного лісовідтворення і є актуальною проблемою для науко�
вих досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Головною метою дослідження є передусім визначення

відповідності між використанням лісоресурсного потенці�
алу лісових насаджень та їх розширеним відтворенням. Крім
того, слід дослідити можливості збереження природних та
заповідно�рекреаційних територій; організацію моніторингу
земель лісогосподарського призначення з метою їх ефек�
тивного захисту та охорони; проведення екологічної сер�
тифікації лісів та систем ведення лісового господарства;
формування умов для інвестиційної привабливості лісово�
го господарства з метою впровадження ресурсозберігаю�
чих маловідходних і безвідходних технологій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Безперервне зростання потреб різних галузей економ�

іки України в різноманітних ресурсах і корисностях лісу
вимагає подальшого ефективного їх відтворення. Головни�
ми передумовами цього є розширене відтворення лісових
ресурсів, покращення їх породного складу, вікової струк�
тури, якості і територіального розміщення. Безумовно, на�
уково обгрунтоване проведення лісокультурних заходів є
запорукою підвищення ефективності використання земель
лісового фонду, наближення лісових насаджень до опти�
мальної структури [5; 6]. Оптимальна структура лісу — це
такий його стан, при якому сформовані можливості для
найбільш повного задоволення потреб економіки в деревині,
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недеревних ресурсах, соціальних та екологічних функціях
лісових насаджень при мінімальних затратах на їх охоро�
ну, використання та відтворення.

Ліси та лісове господарство України мають певні особ�
ливості порівняно з іншими європейськими країнами [3]:

— відносно низький середній рівень лісистості території
країни;

— зростання лісів у різних природних зонах (Полісся,
Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим), що
мають істотні відмінності щодо лісорослинних умов, методів
ведення лісового господарства, використання лісових ре�
сурсів та корисних властивостей лісу;

— переважно екологічне значення лісів та висока їх ча�
стка (до 50%) з обмеженим режимом використання;

— високий відсоток заповідних лісів (13,7%), який має
стійку тенденцію до зростання;

— історично сформована ситуація з закріпленням лісів
за численними постійними лісокористувачами (для ведення
лісового господарства ліси надані в постійне користування
підприємствам, установам і організаціям більш ніж п'ятде�
сяти міністерств і відомств);

— значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного заб�
руднення;

— половина лісів України є штучно створеними і потре�
бують посиленого догляду.

Як вже відзначалося, розширене відтворення лісів є ос�
новою забезпечення економіки країни в ресурсах деревно�
го і недеревного походження. Важливою передумовою цього
є підвищення продуктивності лісових насаджень шляхом
удосконалення лісокультурних та лісогосподарських за�
ходів, поліпшення породного складу деревостанів, приве�
дення їх у відповідність з типами лісу і регіональними особ�
ливостями лісовирощування. Особливо гостро це необхід�
но запроваджувати в малолісистих районах, де гостро відчу�
вається дефіцит в деревині та інших корисностях лісу. В
передових господарствах регіону Карпат і Полісся вже зап�
роваджені ефективні форми та методи ведення лісокультур�
ної діяльності, зокрема:

— своєчасне відновлення невкритих лісом, освоєння
неугідь та інших земель, що неефективно використовують�
ся в сільському господарстві;

— підвищення ефективності використання осушених
земель за рахунок внесення міндобрив, реконструкції низь�
коповнотних насаджень, поліпшення породного складу лісів
тощо.

Методи створення і вирощування лісових насаджень в
різних умовах місцезростання неоднакові. Кожний вид лісо�
культурних заходів виконується особливими способами з
використанням різної техніки, супроводжується неоднако�
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вими витратами лісогосподарського виробництва. Ви�
ходячи з цього, необхідна оптимізація технологічних
процесів відновлення і вирощування лісових насад�
жень. В якості критерію оцінки ефективності їх відтво�
рення виступає показник максимуму продукції лісови�
рощування при мінімальних затратах праці і коштів.
При цьому на тривалий період, який визначається об�
ігом господарства, повинно бути забезпечена економ�
іка країни в різноманітних продуктах і корисностях
лісу.

За рахунок природного відновлення лісу (викори�
стання підросту та природного відновлення на лісосі�
ках) в певних умовах місцезростання лісові насаджен�
ня можуть характеризуватися високою продуктивні�
стю та біологічною стійкістю до зовнішніх негативних
чинників. Цей метод лісовирощування надзвичайно
ефективний в економічному аспекті і повинен засто�
совуватися якнайширше лісогосподарськими підприє�
мствами при наявності відповідних належних умов.

В останні десятиріччя на Поліссі України ведеться інтен�
сивне лісове господарство класичного типу, яке базується
на суцільно�лісосічній системі рубок і штучному лісовіднов�
ленні. Переваги цієї лісогосподарської системи в економіч�
ному відношенні незаперечні. В той же час, збільшення час�
тки штучних насаджень основних лісоутворюючих порід
веде до порушення механізму природної саморегуляції лісо�
вих біогеоценозів, збіднення їх генофонду, зниження, внас�
лідок кліматичних змін і посиленого антропогенного наван�
таження, стійкості деревостанів до негативних чинників зов�
нішнього середовища. Відновлення початкової продуктив�
ності і стійкості лісонасаджень потребує максимально мож�
ливого використання природного поновлення лісів, у бага�
тьох випадках — відмови від суцільно�лісосічних рубок.

Спроби запровадити несуцільні рубки й використати при�
родне поновлення найбільш розповсюдженої у Поліссі со�
сни звичайної для створення нового покоління лісу на досл�
ідних лісосіках дали позитивні наслідки [2] у випадках, коли
під наметом лісу була достатня кількість благонадійного
підросту, застосовувалась природозберігаюча технологія
лісорозробок, а в наступні роки — проводились специфічні
заходи по формуванню молодняку із збереженого підросту.

Щодо штучного поновлення лісових насаджень, то пе�
редусім необхідно застосовувати передові методи і сучасні
технології лісовирощування. Будь�які лісокультурні захо�
ди можуть дати відповідний ефект при урахуванні певних
лісорослинних умов та біологічних особливостей порід, що
вирощуються. Слід відзначити, що вже попередніми покол�
іннями лісівників розроблені регіональні розрахунково�тех�
нологічні схеми лісовирощування, які відповідають визна�
ченим типам лісу, економічним та технічним умовам. Нау�
ково обгрунтовані технології створення лісових насаджень
забезпечують високу ефективність лісовирощування і дот�
римання їх, в першу чергу, передбачає, крім посадки, дог�
ляд за лісовими культурами, здійснення лісогосподарських
рубок, забезпечення відповідної охорони, захисту та збе�
реження.

Найбільш вагомі здобутки в створенні нових лісів за
підсумками останніх років мають Луганське, Одеське, Во�
линське, Рівненське, Миколаївське, Запорізьке, Полтавське,
Кіровоградське обласні управління та Республіканський
комітет лісового і мисливського господарства АР Крим.
Кожним з них висаджено дерев на площі від однієї до чоти�
рьох тисяч гектарів. У той же час їх колеги в Закарпатській,
Івано�Франківській, Львівській, Чернівецькій, Харківській
та Київській областях мають дещо скромніші показники,
переважно через небажання місцевої влади передавати дег�
радовані землі на баланси держлісгоспів. Це стримує лісо�
розведення. Тому земельне законодавство потребує удос�
коналення і, зокрема, спрощення процедури надання у по�
стійне користування деградованих, а також малопродуктив�
них сільськогосподарських земель під залісення.

Підприємства галузі мають все необхідне для збільшен�
ня площі лісів у наступних роках.

Для реалізації завдань з масштабного лісорозведення
створена і розвивається відповідна виробнича база. На
підприємствах лісового господарства функціонує більше 100
базисних розсадників, тепличні господарства, де вирощуєть�
ся щорічно понад 300 млн шт. стандартного садивного ма�
теріалу, 16 тис.га постійних лісонасіннєвих ділянок і план�
тацій для отримання якісного лісового насіння.

За даними УААН в Україні понад 10 млн га ріллі ще ре�
комендовано використати для створення луків, пасовищ та

залісення. Тому необхідно прискорити роботи з захисного
лісорозведення, створити закінчені системи захисних насад�
жень вже в найближчі десятиріччя. На сьогоднішній день є
організаційно�технічні можливості і певні передумови (за
винятком фінансових) для збільшення площі лісів України
на 4,5млн га угідь (дані табл. 1). Реалізація вказаного дозво�
лить розширити площі лісового фонду, підвищить лісистість
території, покращить територіальне розміщення лісів та
підвищить їх продуктивність.

Заплановані обсяги створення захисних насаджень
збільшать лісистість агроландшафтів (а отже, і продук�
тивність), посилять їх грунтозахисні й водорегулюючі
функції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з метою підвищення еколого�захисної та

експлуатаційної функцій лісів, практичної цінності веден�
ня екологічно�збалансованого лісокористування пропо�
нується здійснити таку систему організаційно�технічних та
законодавчих заходів:

— збільшення лісистості території, в тому числі в Кар�
патському регіоні, за рахунок підняття верхньої та знижен�
ня нижньої межі лісу приблизно на 150—200 м;

— обгрунтоване розміщення лісосічного фонду в тери�
торіальному плані, більш широке запровадження вибірко�
вих систем господарювання та сучасних технологій заготі�
вель;

— обмеження кількості лісозаготівельних підприємств,
які не забезпечені фахівцями з лісозаготівельної справи;

— істотне покращення охорони лісових насаджень,
особливо в лісах, підпорядкованих агропромисловому ком�
плексу та різноманітним неспеціалізованим відомствам;

— усунення невизначеності власнісного статусу лісо�
вих насаджень, не підпорядкованих Агенству;

— покращення ведення лісокультурної та лісогоспо�
дарської діяльності в лісах першої групи природно�запові�
дного фонду;

— ефективне фінансування лісогосподарської галузі,
особливо щодо відтворення лісів та створення належної
лісозаготівельної інфраструктури;

— вдосконалення методики визначення обсягів лісоко�
ристування з урахуванням конкретної екологічної ситуації
та економічної доцільності певної лісосіки чи насадження.
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№№ Регіони Всього 

У тому числі 
Еродовані 
землі с.-г. 
угідь 

Неугіддя 

1. Карпатський 621,8 491,7 130,1
2. Подільський 361,5 248,6 112,9
3. Поліський 451,9 326,4 125,5 
4. Східний 358,8 260,1 98,7 
5. Донецький 716,0 378,6 337,4 
6. Придніпровський 636,8 473,1 163,7 
7. Центральний 258,1 162,6 95,5 
8. Південний 1091,1 662,2 428,9 
Всього 4496,0 3003,3 1492,7 

Таблиця 1. Аналіз резерву земель, придатних до заліснення*

* Дані Держкомлісгоспу України 2008 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із завдань управління змінами на підприємствах

є перетворення окремих процесів розвитку у стійкій напрям
з розробленим механізмом активного розвитку, який ба�
зується на внутрішньому потенціалі організації з опорою
на активізацію людського чинника. Спрямованість на досяг�
нення результатів є загальним фактором усіх об'єктів роз�
витку. Саме поняття "результат" стосовно процесу органі�
заційних змін є дуже широким і багатостороннім. А вибір
критеріїв оцінки результатів і створення самої системи уп�
равління результативністю організації за умов проведення
комплексу організаційних та економічних змін залишаєть�
ся проблемою як у сучасній науковій літературі, так і на
практиці. У зв'язку з тим, що серед цілей структурної пере�
будови як на макрорівні, так і на мікрорівні є цілі загально�
системного характеру, виникає потреба формування кри�
теріїв оцінки результативності й механізмів їх забезпечен�
ня. Для цього не завжди підходять показники економічної
ефективності господарської діяльності.

Ринкові трансформації аграрного сектора призвели не
лише до зміни форм власності, а й суттєво вплинули на сис�
тему контролю за господарською діяльністю підприємств з
боку держави, власників і трудових колективів. На жаль, в
останні роки посилилась тенденція зниження ролі внутрі�
шнього контролю як чинника впливу на прийняття ефектив�
них управлінських рішень, що викликає необхідність поси�
лення ролі цієї форми контролю. Так, наукові здобутки, що
пов'язані з теоретичним і методичним поглибленням сут�
ності і змісту контролю та пошуками шляхів підвищення
його результативності за сучасних умов є досить актуаль�
ними для управління в сільському господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оскільки з розвитком глобальних та євроінтеграційних

процесів підвищується значимість факторів зовнішнього
середовища як реальних можливостей забезпечення стра�
тегічного розвитку підприємств, багато науковців присвя�
тили свої дослідження удосконаленню системи управління
формуванням і використанням можливостей. На думку П.
Друкера, організації, щоб бути успішною протягом трива�
лого часу, вижити і досягти своїх цілей, необхідно бути як
ефективною, так і результативною [3]. О. Д. Гудзинським
розроблена система принципів формування результативно�
го контролю в менеджменті [1]. С.М. Судомир запропоно�
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вано методологічні підходи щодо формування результатив�
ної системи управління потенціалом стратегічного розвит�
ку підприємств [2]. У дослідженнях Л.І. Федулової одним з
напрямів є вивчення зарубіжного досвіду забезпечення ре�
зультативності і ефективності менеджменту, обгрунтуван�
ня вибору критеріїв результативності діяльності організації
[7]. На цей час більшість вчених�економістів прийшли до
висновку, що прибуток, незважаючи на його значущість, не
може бути головним критерієм оцінки результативності.
Розв'язанню проблеми формування результативної систе�
ми менеджменту присвячено роботи Н.В. Гайдамак., В.Г. Ге�
расимчука, А.К. Казанцева, М.М. Мартиненка, Г.В. Осов�
ської, В.К. Савчука, Ф.І. Хміля та інших вчених.

МЕТА РОБОТИ
Метою цієї статті є обгрунтування підходів щодо фор�

мування системи результативності та визначення критеріїв
щодо оцінки результативності системи контролю в умовах
стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Результативність характеризується досягненням очіку�

ваного стану об'єкта управління, мети управління або рівнем
наближення до неї. Вона пов'язана з виробничими, техно�
логічними та управлінськими процесами, конкретними про�
блемами і способами їх розв'язання. Рівні фазового стану
організації різні. Вони можуть характеризуватися як висо�
кими, так і низькими коефіцієнтами. Залежно від їх величи�
ни в реальній практиці можуть формуватися й різні стани
організації як системи: стабілізації, динамічної рівноваги
елементів системи, втрати динамічної рівноваги складових
організації. Це потребує прийняття різних управлінських
рішень і критеріїв їх оцінки, що, своєю чергою, визначає
специфіку формування системи результативності.

Результативність, з одного боку, залежить від створен�
ня умов і результатів праці на конкретному об'єкті, а з іншо�
го — від зовнішнього середовища та ситуацій, які визнача�
ють кон'юнктуру ринку, та від величини акціонерного капі�
талу й величини ситуаційного доходу від реалізованого то�
вару.

Фактори, що впливають на результативність організації:
— потенціал системи організації;
— збалансованість складових організації;
— процеси на всіх стадіях кругообігу фондів;
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— рівень розвитку всіх підсистем;
— раціональність співвідношення між результативністю

господарської та результативністю фінансової діяльності;
— оптимальна залежність між активною і пасивною

адаптивними реакціями системи;
— потенціал конкурентного статусу організаційних

формувань.
Правильний вибір критеріїв у розв'язанні проблеми

стратегічного, тактичного та оперативного характеру дає
змогу обгрунтувати управлінські рішення, забезпечити
ефективність їх реалізації. Це потребує формування ефек�
тивної системи управління за результатами. Необхідність
цього зумовлена такими чинниками:

1) наявністю як основної, так і розмаїття інших цілей,
які вимагають вирізнення певної неоднозначної системи
критеріїв оцінки;

2) складності в часі та в ситуаційному просторі з ура�
хуванням визначення пріоритетних критеріїв оцінки резуль�
тативності;

3) коефіцієнтами ризику факторів зовнішнього середо�
вища внаслідок високого рівня ймовірності їхнього прояву;

4) незбалансованістю складових виробничих під�
приємств;

5) адаптивністю зовнішнього і внутрішнього середови�
ща тощо.

Формуючи систему управління результативністю орга�
нізації, слід враховувати, що кінцева результативність виз�
начається рівнем забезпечення раціональної взаємодії зов�
нішнього і внутрішнього середовищ, а також рівнем вико�
ристання їхніх факторів як основи формування конкурент�
них переваг господарюючих структур.

Сутність управління за результатами є наслідком при�
родного й безперервного процесу розвитку систем управл�
іння. Якщо цільове управління робить основний наголос на
плануванні, то управління за результатами більше уваги ак�
центує на реальному процесі управління, на мотивації і ква�
ліфікації керівників. Це є практична філософія управління,
яка об'єднує багато сучасних напрямів — стратегічне уп�
равління, ситуаційне управління, інтегрований розвиток
керівників і організацій тощо. Дані наших досліджень щодо
оцінки управлінського потенціалу сільськогосподарських
підприємств в умовах їх стратегічної орієнтації [6] свідчать
про те, що в більшості підприємств система менеджменту
як цілісність не сформована. Оперативна орієнтація в діяль�
ності підприємств не є прогресивною і стратегічно орієнто�
ваною. Рівень готовності менеджменту до ризику, а також
до ефективної праці в умовах нестабільної економіки до�
сить низький. Також встановлено, що економічно сильні
сільськогосподарські підприємства проявляють готовність
до подолання труднощів та тимчасових невдач. При цьому
з підвищенням рівня розвитку управлінського потенціалу
зростають виробничі і економічні показники. Таким чином,
важливим об'єктом контролю, аналізу та оцінки повинні
бути потенціал менеджменту та його складові, оскільки
успішність діяльності підприємств значною мірою залежить
від його сформованості та адаптованості до вирішення стра�
тегічних завдань.

Відомо, що сутність трудової діяльності завжди перед�
бачає результативність спільної праці. Трудовий внесок
кожного робітника, якщо його праця правильно спланова�
на, є складовою частиною загального успіху. На рис. 1 пред�
ставлено схема управління результативністю організацій�
ної системи.

Управління організацією спрямоване на досягнення
потрібних результатів у даному конкретному оточенні. За
допомогою системи управління керівники прагнуть впли�
вати на процес здійснення поставленої мети на всіх ета�
пах — на стадії планування, виконання й контролю за ви�
конанням. На практиці це є робота з управління діяльні�
стю. Управління людьми з погляду діяльності організації
означає прагнення досягти максимальних результатів у
їхній роботі. Робота керівника має значення не лише за ре�
зультатами організації, а й з позиції особистого життя
працівників.

ВИСНОВКИ
Управління є гармонійним поєднанням людських і ма�

теріальних ресурсів з метою виконання завдань і досяг�
нення цілей, що постають перед організацією. Виходячи
з такого розуміння управління, люди, які працюють на да�
ному підприємстві, виконують завдання, поставлені пе�
ред ними керівництвом. Спрощуючи, можна сказати, що
єдиною метою управління є досягнення результатів. До�
сягнення цієї мети передбачає безперервне повторення
основних елементів процесу управління: планування,
здійснення планів і контролю. Але ці основні етапи про�
цесу управління слід постійно оновлювати з урахуванням
вимог майбутніх змін в зовнішньому середовищі й відпо�
відних змін у самій організації, тобто прагнути досягти
нових результатів як загального знаменника процесу роз�
витку.

У змісті управління за результатами найсуттєвішим є
саме зосередження на результаті, що має як принципове,
так і функціональне значення. В управлінні за результата�
ми можливості організації використовуються таким чином,
щоб плани діяльності охоплювали як стратегічний рівень,
так і рівень індивідуального використання робочого часу
окремими працівниками.

Базуючись на отриманому результаті, необхідно роби�
ти відповідні висновки для планування діяльності організації
й кожного її працівника. Особлива увага при цьому при�
діляється питанням підвищення кваліфікації персоналу,
оцінці його роботи й системі заохочення. В управлінні за
результатами здійснюється збалансований розвиток орган�
ізації та якості життя її працівників.

Необхідно акцентувати, що при формуванні результа�
тивної системи контролю в умовах транзитивної економіки
динамічний стратегічний розвиток підприємств повинен за�
безпечуватись в контексті систем: управління конкурентос�
проможністю та управління антикризовою діяльністю гос�
подарюючих структур.
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ВСТУП
Основою будь�якого організованого суспільства є пев�

на система інститутів, яка відображає потенційні можли�
вості до розвитку, вдосконалення та підтримки стабіль�
ності у такому суспільстві. Економічна система як органі�
чна частина суспільного організму функціонує на основі
власної упорядкованої інституційної бази. З розвитком в
Україні ринкових відносин все більш нагальним стає пи�
тання теоретичного обгрунтування процесів та змін, що
відбуваються в економіці. Успішний розвиток економіки в
цілому, в першу чергу, залежить від ступеня розвитку еко�
номічних інститутів, які закладають інституційні основи
трансформаційної економіки та надають відносинам відпо�
відне інституційне оформлення.

У рамках цього інституціонального фундаменту най�
більший інтерес викликає інститут економічної влади, ос�
кільки він є феноменом економічного життя суспільства,
тісно пов'язаний із відносинами власності з приводу во�
лодіння і розпорядження економічними ресурсами, а отже,
з можливістю приймати господарські рішення економіч�
ними суб'єктами. Від того, які рішення будуть прийматися
щодо господарської поведінки в рамках національної еко�
номіки, залежить економічна і соціальна ефективність сус�
пільства.

У вітчизняній економічній науці останнім часом широ�
ко представлені дослідження інституціональних змін як
найважливішого аспекту сучасних соціально�економічних
трансформацій. Значний внесок у розробку теорії інсти�
туціональних змін трансформаційної економіки зробили
такі українські науковці, як Геєць В., Прутська О., Бєляєв
О., Голіков В., Чаусовський А., Яременко О. Ціла низка пи�
тань, пов'язаних з аналізом проблем інституціонального
розвитку, знайшла відображення в наукових публікаціях
таких російських авторів, як Шаститко А., Олейник А.,
Попов В., Капелюшников Р. На сьогоднішній день фунда�
ментальним дослідженням інституту економічної влади та
його впливу на функціонування економічної системи на
мікро� та макрорівнях в рамках інституціональних транс�
формацій приділяють увагу Дементьєв В., Задорожній Г.,
Якубенко В., Карачина Н.

Влада є невід'ємною складовою економічного життя,
фактором, який впливає на ефективність соціально�еко�
номічної системи. Організація економічної влади в
суспільстві суттєво впливає на можливості економічного
розвитку. Це означає, що система економічної влади, що
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склалася в суспільстві, може виступати або як "економіч�
не благо", або як "економічне зло". На макрорівні не�
обхідність організації системи влади визначається вико�
нанням владою певних соціально важливих функцій в еко�
номічній системі. "Суспільна необхідність інститутів вла�
ди пов'язана з тим, якою мірою вони виконують функції
підкорення індивідуальної поведінки економічних агентів,
які мотивовані максимізацією власної вигоди, отриманню
соціально�значимих результатів. Це, в свою чергу, визна�
чається тим, в якій мірі інститути влади здатні обмежити
неефективну економічну поведінку і захистити економіч�
ного агента, що здійснює соціально�продуктивну
діяльність… Система економічної влади, що склалася,
може бути джерелом результативності і порядку в еко�
номічній системі або стати причиною неефективності і ха�
осу. Звідси виникає проблема ефективності системи еко�
номічної влади" [2, с. 215]. Отже, аналіз виконання інсти�
тутом економічної влади своїх функцій визначника сис�
теми правил і норм господарювання в Україні потребує до�
даткової уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Однією з головних причин низької економічної і соц�

іальної ефективності української економіки є суттєва не�
дорозвиненість її інституціональної структури. Ефективне
функціонування національної економіки можливе лише за
умови, коли економічні відносини в їх взаємозв'язку із соц�
іально�економічними та організаційно�політичними проце�
сами реалізуються і відтворюються в певному інституціо�
нальному середовищі за сталими правилами. Постійно
змінювані правила чи їх невизначеність негативно вплива�
ють на ефективність економічної системи. Для узгодження
множини зовнішніх чинників, які впливають на успіх і на
саму можливість прийняття того чи іншого рішення в рам�
ках економічного та соціального порядків виробляються
схеми чи алгоритми поведінки, які є в даних умовах найе�
фективнішими. Отже, можна зробити висновок про те, що
в економіці України превалюють такі алгоритми поведінки,
які не забезпечують ефективного функціонування всієї еко�
номічної системи, а забезпечують лише індивідуальну ви�
году тих суб'єктів національної економіки, рішення яких є
ключовими в системі прийняття господарських рішень.

Одним з факторів, які породили таку проблему є, нез�
балансованість інституціональної системи економічної
влади, яка склалася в Україні. Під незбалансованістю бу�
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демо розуміти асиметрію відносин влади (нерівноважний
розподіл влади, нестача або надлишок влади) через над�
мірну бюрократизацію господарських відносин, корумпо�
ваність дозвільної системи прийняття рішень та рентоорі�
єнтуючу поведінку економічних суб'єктів.

Таким чином, метою даної статті є дослідження спе�
цифіки формування інституціональних умов функціональ�
ного середовища економічної влади в рамках господарсь�
ких трансформацій, що відбуваються в економіці Украї�
ни; визначення основних причин неефективності системи
влади, що склалася в Україні через вивчення поведінкових
особливостей суб'єктів економічних відносин.

Бачення суспільства як специфічної системи, що ха�
рактеризується своїми національними характеристиками,
історією, ідеологією, мораллю, правовими нормами, орган�
ізаційними структурами, системою економічних інтересів
держави, бізнесу і громадян та певними векторами їхньої
поведінки в реалізації цих інтересів викликає необхідність
застосування в аналізі соціально�економічних процесів
принципів інституціоналізму. Саме інституціональна ме�
тодологія, яка базується на міждисциплінарному синтезі,
є фундаментальним напрямом досліджень, спрямованих
на обгрунтування ключових елементів економічної систе�
ми у контексті їх впливу на суспільний розвиток і дає мож�
ливість широкоаспектного вивчення господарських
зв'язків.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інституційна структура влади є чинником, який впли�

ває на розподіл влади між сторонами владних відносин,
які регулюються даним інститутом. Інститут економічної
влади впливає на співвідношення вигід і витрат альтерна�
тивних варіантів поведінки суб'єктів в економічній системі,
визначає її ефективність. Тому результатом формування
певної інституціональної структури є не лише величина
трансакційних витрат, пов'язаних з витратами на отриман�
ня інформації, а й порівняльна норма віддачі ресурсу у виг�
ляді величини доходу за різних варіантів економічного ви�
бору. Останній показник є чинником, який впливає на
ефективність економічної поведінки в нерозривному зв'яз�
ку з системою культурних цінностей, норм і правил пове�
дінки індивідів у суспільстві.

У даній статті ми розглядаємо економічну систему на
макрорівні. Найбільш вагомим економічним агентом тут
виступає держава як найвпливовіший учасник господарсь�
кого життя суспільства. Ця участь проявляється, перш за
все, у виробничий сфері і реалізується в рамках бюрокра�
тичної системи влади. Під інститутом чиновницької бю�
рократії будемо розуміти систему відносин фактичної вла�
ди, яка проявляється через сукупність формальних і не�
формальних зв'язків між представниками держави і сусп�
ільством. Специфіка її в тому, що поряд з класичною схе�
мою поляризації суспільства "підприємець — найманий ро�
бітник" додатково сформувався ще один клас — чинов�
ницька бюрократія, яка відіграє ключову роль у сучасно�
му українському суспільстві. Вона виступає замкнутою
спільнотою в структурі державного управління, що реалі�
зує функції влади від імені держави, при цьому ототож�
нює себе і свої інтереси з державою та її потребами.

Коріння бюрократії міститься в глибині століть, бю�
рократизація притаманна державному управлінню будь�
якої країни. Відбувається цей процес з різним ступенем
інтенсивності, але неодмінно призводить до того, що чи�
новницька бюрократія вбудовується в систему влади і гос�
подарський механізм всіх країн. Чиновництво займало в
Україні лідируючі позиції і в радянський період. Після про�
голошення незалежності України воно трансформувалось
з куратора народно�господарських комплексів у держав�
них чиновників, головним призначенням яких стало спри�
яння розвитку підприємництва на основі приватної влас�
ності. Фактично бюрократія відіграє роль посередника між
підприємцями, найманими робітниками і зайнятими в бюд�
жетному секторі.

Чиновницька бюрократія, монополізуючи владні гос�
подарські можливості держави, ставить економіку на
службу власним інтересам, змушуючи приватних власників
нести додаткові витрати, за допомогою економічних та ад�
міністративних методів подавляючи супротив підприємців
і проявляючи байдужість до дійсних потреб населення і
національних інтересів країни. "Виникають відносини ква�

зівласності на деякі умови господарювання, коли реальні
функції, притаманні державі, привласнюються тимчасово
в своїх інтересах певними людьми. Тіньова ціна доступу
до цих ресурсів для зацікавлених осіб буде меншою по�
рівняно з доходом від їх використання. Тому вони погод�
жуються на відповідні витрати, практично поступаючись
частиною свого додаткового доходу на користь того, хто
контролює цей доступ до ресурсів" [1, с. 7]. Таким чином,
чиновники, головною функцією яких є прийняття суспіль�
но значимих рішень, в супротив цьому приймають приватні
рішення, які дають можливість отримати вигоду за раху�
нок зусиль інших суб'єктів.

У системі дозвільних відносин між чиновницькою бю�
рократією та іншими економічними суб'єктами в Україні
переважають неформальні правила господарської взає�
модії, тобто домовленості і норми поведінки, які не дово�
дяться до широкого кола економічних агентів. "Нефор�
мальні інститути ділової поведінки максимально персоні�
фіковані, позбавлені жорсткого автоматизму, формулю�
ються у загальних термінах і не забезпечені надійними сан�
кціями проти можливих порушень…І якщо господарські
агенти хочуть отримати доступ до ресурсів і доходів без
знання неформальних правил, то з ними відмовляться
співпрацювати і приймуть по відношенню до них дискри�
мінаційне рішення. Причому причина відмови або дискри�
мінації буде формальною, бюрократичною" [7, с. 42]. Зас�
тосування неформальних норм економічної поведінки
представлено неявними контрактами, які формально не
фіксуються господарюючими суб'єктами і не обговорю�
ються. У разі виконання контракту трансакційні витрати
мінімальні, в інших випадках максимальні.

Чиновницька бюрократія в українському суспільстві
виконує розподільчі і контролюючі функції. Національний
дохід розподіляється і використовується перш за все в інте�
ресах бюрократії, що і не намагається зрозуміти інтереси
інших верств суспільства. Звідси і така вражаюча поляри�
зація суспільства: чиновники і наближені до них власники
(ті, що мають різноманітні пільги по веденню бізнесу в
обмін на частину прибутку), з одного боку, і населення та
незалежне підприємництво (як правило, невелике або се�
реднє) — з іншого. Матеріальною основою існування чи�
новницької бюрократії і збереження її пануючого поло�
ження в суспільстві є перерозподіл національного доходу
на свою користь шляхом концентрації коштів населення.
Таким чином, населення утримує багаточисельних чинов�
ників, які розподіляють та перерозподіляють державні
кошти у власних інтересах.

При цьому статусні особливості дозволяють бюро�
кратії поряд з суспільними благами нав'язувати населен�
ню й блага іншого роду, які ми назвемо "бюрократичними
благами". Тому бюрократичне благо можна визначити на�
ступним чином: це послуга, необхідність споживання якої
нав'язана економічному суб'єктові. Властивості бюрокра�
тичних благ відрізняються від характеристик суспільних
благ (табл. 1).

Виробництво кінцевих бюрократичних благ має пози�
тивний економічний ефект тільки для окремих членів
спільноти. В національному масштабі воно здійснює знач�
ний негативний опосередкований вплив на господарську
поведінку економічних суб'єктів. Перш за все, мова йде про
негативні ефекти розміщення ресурсів, переважно трудо�
вих, оскільки певна кількість робочого часу втрачається
через відволікання підприємців із сфери господарської
діяльності в сферу споживання бюрократичних послуг. Це,
в свою чергу, призводить до скорочення випуску продукції
і негативно відображається на прибутках підприємців. Та�
ким чином, бюрократизація державного регулювання по�
рушує умови раціональної організації виробництва, що
веде до зниження продуктивності праці.

Наступним чинником нерівномірного розподілу вла�
ди в українському суспільстві є корупція, яку будемо трак�
тувати як відносини між економічними суб'єктами, про�
явом яких є така поведінка індивідів, метою якої є макси�
мізація доходу за рахунок використання і перерозподілу
ресурсів, які не належать цим індивідам, але є доступними
для них. Корумпований суб'єкт (бюрократ), економічна
влада якого базується на монопольному доступі до сус�
пільних ресурсів, втягує у корумповану угоду інших влад�
них суб'єктів національної економіки, таких як держава
(або суспільство) і приватні підприємства. В результаті між
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цими суб'єктами виникають корумповані взаємозв'язки
(табл. 2), які й призводять до деформації системи економ�
ічної влади.

Ініціатором корупційної угоди може бути будь�хто з
визначених суб'єктів влади. В той же час ці суб'єкти мо�
жуть перетворюватись і на об'єкти владної взаємодії.
Носій корумпованої влади для впливу на об'єкт влади ви�
користовує сукупність формальних, а частіше неформаль�
них норм поведінки. В рамках корупційної угоди відбу�
вається заміщення формальних правил на неформальні, що
виводить систему владної взаємодії за межі регламенто�
ваних відносин. Це ще раз доводить, що в основі незбалан�
сованої системи економічної влади в Україні лежить ме�
ханізм деформалізації правил і норм господарської пове�
дінки.

Зрощення суб'єктів влади з державним апаратом скла�
дає головну особливість корупції на відміну від інших про�
явів економічної влади. Звідси, в свою чергу, похідна особ�
ливість структури корупційних відносин, які мають піра�
мідальний характер. Піраміда корупції відтворює низькос�
хідну вертикаль, по якій передається естафета економіч�
ної влади. В цій ситуації дійсні суб'єкти влади розташову�
ються на вершині піраміди, а кожний з тих, хто стоїть ниж�
че, є одночасно як носієм влади, який сприяє максимізації
індивідуальних переваг суб'єктів, що знаходяться вище на
ієрархічній драбині, так і суб'єктом влади, який максимі�
зує вже власні переваги, здійснюючи нав'язану владу по
відношенню до тих суб'єктів, що стоять нижче. Саме це зу�
мовлює неминучість зниження рівня суспільної раціональ�
ності: кожний із суб'єктів і носіїв влади вважає необхід�
ною раціоналізацію норм, у відповідності з якими їх еко�
номічна поведінка стає об'єктом влади, але зацікавлений
у збереженні норм, які дозволяють здійснювати економі�
чну владу по відношенню до суб'єктів, що стоять нижче на
ієрархічній драбині [5, с. 15].

Першопричиною виникнення корупції, на наш погляд,
є конфлікт особистого і суспільного інтересів. З одного
боку, чиновник, посадова особа є частиною державного
апарату управління, що покликаний реалізовувати
суспільні інтереси. З іншого боку, людина, що займає будь�
яку посаду, є членом економічної спільноти, економічним
агентом, із своїми потребами і прагненням до максимізації
доходу, тобто йому невід'ємно притаманний особистий
інтерес. У випадку, коли чиновник обирає таку форму по�
ведінки, як корупція, його особистий інтерес поглинає сус�
пільний. Він може обрати модель корумпованої поведін�
ки, коли його додаткові вигоди від неї будуть, наприклад,
перевищувати заробітну плату. Однак, окрім максимізації
доходу, йому необхідно враховувати й ризик, пов'язаний
з такою моделлю поведінки. Цей ризик існує в тих витра�

тах, які чиновник понесе у ви�
падку виявлення факту його
протиправних дій. Цей ризик є
трансакційними витратами ко�
рупції. Таким чином, слід
відмітити, що корупція присут�
ня в економічній системі завж�
ди, що зумовлено природою ко�
рупційних відносин. Вони, в
свою чергу, зумовлені протирі�
ччями між суспільними та осо�
бистими інтересами, які наявні у
будь�якому суспільстві.

Наступним фактором дис�
балансу в системі економічної
влади в Україні ми виділяємо
рентоорієнтовану поведінку
господарюючих суб'єктів. Як і у
випадку з чиновницькою бюрок�
ратією та корупцією, вона є ре�
зультатом переважання нефор�
мальних інститутів у еко�
номічній взаємодії владних
суб'єктів. Приймаючи до уваги
те, що рентоорієнтована повед�
інка у сучасній трансфор�
маційній економіці характерна
не тільки для представників дер�
жавної влади, але й для
підприємств, і для підприємців,

і для інших економічних суб'єктів, визначимо рентоорієн�
товану поведінку як діяльність з розміщення ресурсів за�
ради отримання додаткового доходу, яке генерує непро�
дуктивні дії та зумовлює втрати для суспільства.

На величину ренти, яку можна отримати, впливає су�
купність об'єктивних факторів. Вони характеризують об�
сяги ресурсів і ступінь контролю над ними. Для дос�
лідження цих факторів використаємо теорію капіталу К.
Маркса. Згідно неї рента виступає у трьох формах: абсо�
лютної ренти, диференціальної ренти І і диференціальної
ренти ІІ. Абсолютну ренту економічний суб'єкт отримує
просто за те, що він є власником обмеженого ресурсу. Але
цей ресурс не володіє жодними якостями, які породжу�
ють додатковий дохід. В ринковій економіці з чітко спе�
цифікованими правами власності володар будь�якого ре�
сурсу отримує дохід за його використання. Будь�який ре�
сурс є капіталом, якщо він здатний генерувати дохід, що є
формою існування абсолютної ренти. Але "будь�який ма�
лодоступний, обмежений ресурс, крім того, часто здатний
генерувати монопольну і диференціальну ренту у формі
надприбутку, під яким розуміють не просто перевищення
доходу над "суспільно нормальним", але й надлишок над
максимально можливим доходом від будь�якого з альтер�
нативних варіантів використання ресурсу" [6, с. 92]. Тоб�
то диференційна рента вилучається додатково до абсолют�
ної ренти при контролі над ресурсами, за допомогою яких
завдяки унікальним властивостям і наявності влади ство�
рюються додаткові доходи. Якщо економічні агенти вилу�
чають додатковий дохід завдяки ресурсам, які первісно
дають можливість приймати господарсько�значимі рішен�
ня індивідуально, то можна говорити про диференційну
ренту І. Дохідність ресурсу зростає, якщо інвестувати у
нього з метою збільшення ефективності. В цій ситуації
можна говорити про існування диференціальної ренти ІІ.
Загальний обсяг ренти, яку можна вилучити, дорівнює сумі
абсолютної і двох видів диференціальної ренти. Але не весь
додатковий дохід дійсно вилучається з економічної сис�
теми. Частину його рентоодержувачі можуть залишати для
підтримки і збільшення поточного рівня ефективності ре�
сурсу і зміцнення своєї влади. Отже, на обсяги вилучення
впливають не тільки об'єктивні характеристики ресурсу,
але й суб'єктивні уподобання ренто утримувачів.

За умов, коли інституційна система не забезпечує еко�
номічним агентам рівних можливостей у захисті прав влас�
ності та однакової міцності позицій у відстоюванні своїх
інтересів, частина трансакційних витрат набуває певної
специфіки. Специфіка ця полягає в порушенні еквівалент�
ності обміну між учасниками рентних відносин. "Неекві�
валентний обмін — це обмін з асиметрією вигод для його
учасників. Витрати і втрати, які виникають у процесі тако�

Властивості 
Суспільні блага Бюрократичні блага 

Володіють споживчою вартістю Не володіють споживчою вартістю,  
тому менша їх кількість краща за більшу  

Призначення – задовольнити потреби населення, які 
не можуть бути задоволені індивідуально 

Призначення – задоволення індивідуальних 
потреб вузької групи чиновників 

Обмін характеризується горизонтальним 
відношенням «продавець – споживач» і базується на 
принципах добровільності  

Обмін характеризується вертикальним ланцюгом 
«чиновник – громадянин», тому він є 
асиметричним 

Характеризуються невинятковістю споживання, 
тобто жодна людина не виключається зі споживання 

Характеризуються неухильністю від споживання, 
тобто громадяни не мають можливості 
відмовитись від споживання 

Надаються всім одразу й одночасно Надаються не одразу і не одночасно, а лише у 
міру виникнення ситуації, що підлягає державній 
регламентації, і в порядку черги 

Попит на такі блага неможливо виміряти Попит на такі блага може бути виміряний 
Володіють неконкурентністю, тобто відсутнє 
суперництво у споживанні 

Такі блага юридично є неконкурентними у 
споживанні, а фактично конкурентними, оскільки 
це результат роботи чиновників по регламентації 
порядку та умов дозвільної системи 

Їх виробництво може спричиняти як позитивні, так і 
негативні зовнішні ефекти, які виміряти дуже важко з 
причини викривлення або відсутності інформації від 
споживачів 

Їх виробництво спричиняє тільки негативні 
зовнішні ефекти, які виміряти важко через 
викривлення або приховування інформації 
чиновниками 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика суспільних і бюрократичних благ
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го обміну, можна розглядати як трансакційні
за своєю природою і значенням. Для слабшої
сторони — це різниця між тією вигодою, яку
вона могла б отримати, будучи рівноправ�
ною, і тією, яку вона отримує, перебуваючи
під силовим тиском чи впливом інших обста�
вин, зумовлених нерівноправним станови�
щем. Для сильнішої — це витрати на досяг�
нення і утримання владних позицій. Ця сто�
рона зазвичай прагне з надлишком компен�
сувати вказані витрати витратами від неекв�
івалентного обміну" [4, с. 97].

У результаті одержувачі ренти станов�
ляться домінуючими агентами, які здійсню�
ють вплив на інших агентів економічної сис�
теми, підкорюючи їхню поведінку власним
цілям. Таким чином, рентна форма доходів
може бути домінуючою формою доходів для
даної політико�економічної системи в ціло�
му, основною спрямованістю її функціону�
вання. Формується рентна економіка, де
"захват" ренти з периферії економічних
відносин переходить в центр економічної
системи, визначає основні цілі її руху і ре�
зультати. Наслідком такої ситуації є пору�
шення нормального кругообігу і рівноваги
ресурсів на ринку економічних ресурсів, що
проявляється в їх постійному дефіциті. Не�
стача ресурсів у даному економічному сере�
довищі є результатом неефективного розпо�
ділу, є відображенням деформацій в роз�
поділі витрат отримання доходу. Цим визна�
чається внутрішня обмеженість, супе�
речність і нестійкість рентної економіки [3].

ВИСНОВКИ
Таким чином, ще раз наголошуємо на тому, що під

впливом таких процесів, як бюрократизація, корупція та
рентоорієнтація, в Україні склалася неефективна, дефор�
мована та асиметрична система влади. Її передумови ви�
никли не з переходом України до незалежності, а містять�
ся глибоко у корінні попередньої соціально�економічної
системи. За двадцять років незалежності ці негативні про�
цеси розвинулися, набули нових форм, нових рис. Все це
позначилося на суттєвому зниженні економічної і соціаль�
ної ефективності економічної системи України.

Багатьма іноземними, російськими та українськими
вченими визнається той факт, що економічна влада є ос�
новоположним принципом господарського життя і необ�
хідною умовою реалізації економічних інтересів, оскіль�
ки поведінка економічних агентів значною мірою фор�
мується під впливом системи влади, у рамках якої вони
діють. Постійний конфлікт інтересів в економічній сфері
України призводить до пошуку шляхів перерозподілу еко�
номічної влади. В умовах невизначеності прав власності,
інституціональної невпорядкованості, правової нестабіль�
ності економічна влада перерозподіляється на користь тих
учасників економічного процесу, які мають доступ до
різного роду обмежених ресурсів. І за умов невпевненості
у майбутньому та прагнення до збереження своєї владної
позиції, в системі економічних інтересів таких господарсь�
ких суб'єктів переважають короткострокові інтереси, які
орієнтовані на максимізацію доходів в найбільш ліквідній
формі, а також породжують рентоорієнтовану поведінку
агентів економічної системи.

Отже, система економічної влади, що склалася в Україні,
створює можливості колосального впливу на рішення
суб'єктів економічного і суспільного життя переважно не
економічними методами, а шляхом лобіювання, використан�
ня важелів адміністративної і фінансової залежності. Тому
незбалансована система економічної влади в трансфор�
маційній економіці України перекручує всю інституціональ�
ну структуру і вирішальним чином заважає позитивним інсти�
туціональним змінам в процесі економічного розвитку.

Першопричини неефективної системи економічної
влади містяться в самому інституті держави, в його дефор�
мації. Від стану і параметрів ефективності виконання дер�
жавою своїх функцій залежить функціонування економі�
чної та соціальної сфер суспільства. Проблема походить
не тільки від слабкості державних інститутів, але й від

віддаленості держави від власного народу. В цьому найб�
ільша стратегічна помилка керівництва держави. Чим
ближче політика державних владних інститутів до потреб
та інтересів населення країни, тим менше об'єктивних сти�
мулів у останніх шукати обхідні шляхи вирішення власних
життєвих проблем.

Мова йде про законний перерозподіл економічних
владних повноважень, дійсно, на користь представників
волі народу, а не "кланів", "олігархів" та тіньових госпо�
дарників. Виникла необхідність у багатосторонньому ук�
ріпленні державних владних економічних інститутів та по�
верненні їх в напрямі демократичного цивілізованого роз�
витку на засадах соціальної справедливості, свободи для
більшості, а не для "обраних", і реального, а не декларова�
ного гуманізму.
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Таблиця 2. Взаємовідносини різних суб'єктів влади
в рамках корупційної угоди

Модель 
поведінки 

Суб’єкти 

Держава 
(суспільство) 

Чиновницька 
бюрократія Підприємства 

Мета Максимізація 
добробуту 

Максимізація особистого 
доходу 

Максимізація прибутку 

Дії Обирає правила, 
встановлює систе- 
му формальних і 
неформальних сти- 
мулів, виконує мо- 
ніторинг діяльнос- 
ті та її результатів 

Приймає рішення про 
участь; прий- 
має правила, щоб 
догодити супільст- 
ву та отримати ви-
нагороду у вигляді 
зарплати або  
не приймає правила, 
щоб догодити під- 
приємствам і вима- 
гає за це винагоро- 
ду у вигляді додат- 
кової плати; прий- 
мають власні пра- 
вила, щоб пізніше 
послабити їх в обмін  
на додаткову 
плату  

Приймають рішен- 
ня про участь; під- 
коряються прави- 
лам, що встановлю- 
ються суспільством 
і бюрократією або не 
підкорюються 
правилам і пропо- 
нують додаткову 
плату в обмін на  
можливість не під- 
корятись 

Обмеження Кількість ресурсів і 
технологічні мож- 
ливості в конкрет- 
ний проміжок часу; 
обмеження обсягу  
інформації, доступ- 
ної для суспільства 

Суспільний моніто- 
ринг; наявність зов- 
нішніх обмежень у  
вигляді громадян- 
ського суспільства 
та морального за- 
судження  

Правила, що ство- 
рюються бюро- 
кратами; суспіль- 
ний моніторинг 
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ВСТУП
Розвиток ринкових відносин вимагає всебічних дослід�

жень проблем конкуренції, яка є об'єктивною законо�
мірністю становлення і розвитку ринкової економіки, важ�
ливою передумовою впорядкування цін, охороняє спожи�
вача від диктату цін.

Проблематика конкуренції та конкурентоспроможності
досліджується у наукових працях таких вітчизняних та за�
кордонних вчених та дослідників, як С.Л. Брю, С. Джевонс,
Ф. Енгельс, П.С. Зав'ялов, Г.В. Кривенко, К.Р. Макконел,
К. Маркс, Ф. Найт, В.Д. Нємцова, І.О. Піддубний [3], Л.І.
Піддубна, М. Портер, П.Р. Пуцентейло [5], С.О. Рекіянов [6],
А. Сміт, Р.А. Фатхутдинов, В.П. Ходаківська [17], В.В. Царев,
А.Ю. Юданов та інших.

В умовах ринкової економіки все більшої актуальності
набуває з'ясування та уточнення змісту таких понять, як
"конкуренція" та "конкурентоспроможність". Незважаючи
на велику кількість досліджень з цієї проблематики, постає
питання їх систематизації та уточнення, з'ясування їх пе�
реваг та недоліків з метою формування якомога точнішого
визначення цих категорій, враховуючи сучасні умови гос�
подарювання.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є комплексне дослідження суті та особ�

ливостей конкуренції та конкурентоспроможності. Для до�
сягнення поставленої мети, перш за все, необхідно провес�
ти систематизацію існуючих поглядів на ці поняття, вияви�
ти їх позитивні на негативні риси.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вік терміна "конкуренція" складає понад десять століть.

Його етимологія веде походження від латинського
"concurrentia", що означає "зіштовхуватися". У широкому
розумінні під конкуренцію мається на увазі суперництво,
боротьба за досягнення кращих результатів на якому�не�
будь поприщі. Виходячи з даного тлумачення, можна кон�
статувати, що суть поняття не змінилася за такий значний
проміжок часу [7].
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Економічний зміст конкуренції в умовах так званого
капіталістичного способу виробництва фундаментально
викладено в працях класиків політичної економії на основі
теорії трудової вартості. Так, А. Сміт розглядав конкурен�
цію як суперництво індивідуальних покупців на ринку за
найвигідніші умови купівлі�продажу товарів. К. Маркс
стверджував, що конкуренція нав'язує кожному окремому
капіталісту іманентні закони капіталістичного способу ви�
робництва як зовнішні примусові закони. Ф. Енгельс нази�
вав її способом ведення промисловості, за якого вона уп�
равляється окремими приватними власниками, а притаманні
товарному виробництву закони виявляються в єдиній формі
суспільного зв'язку — в обміні — і діють на окремих вироб�
ників як примусові закони конкуренції. Така форма обміну
називається "вільною конкуренцією".

У словнику "Політична економія" конкуренція харак�
теризується як "властива товарному виробництву бороть�
ба за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і вод�
ночас механізм регулювання пропорцій суспільного вироб�
ництва". У "Великому економічному словнику" ця катего�
рія визначається як "змагання між товаровиробниками за
найвигідніші сфери прикладання капіталу, ринку збуту,
джерела сировини". Л. Абалкін дає більш повніше визначен�
ня: 1) протиборство, суперництво між виробниками товарів
і послуг за можливість збільшення прибутку; 2) існування
на ринку багатьох виробників (продавців) і покупців і мож�
ливість їх вільного входу на ринок і виходу з нього. Такої ж
думки дотримуються К.Р. Макконел та С.Л. Брю, які вва�
жають, що конкуренція — це не що інше, як наявність на
ринку великої кількості незалежних продавців, можливість
для продавців і покупців виходити на ринок і лишати його.

М. Портер розглядає конкуренцію як процес динаміки
і розвитку, що безперервно змінює ландшафт, на якому з'яв�
ляються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі
процеси і нові ринкові структури.

Ф. Найт визначає конкуренцію як ситуацію, в якій кон�
курує багато одиниць і вони незалежні. Бажання індивідів
мати справу з іншими індивідами та вибирати кращі, з їхньо�
го погляду, умови серед пропонованих [15].
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С. Джевонс під конкуренцією розуміє ринок, наявність
ринкового механізму господарювання.

У законодавстві України, зокрема у Законі України
"Про захист економічної конкуренції", економічна конку�
ренція (конкуренція) визначається як змагання між суб�
'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним
досягненням переваг над іншими суб'єктами господарюван�
ня, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання ма�
ють можливість вибирати між кількома продавцями, покуп�
цями, а окремий суб'єкт господарювання не може визнача�
ти умови обороту товарів на ринку.

Р.А. Фатхутдинов розглядає конкуренцію як процес
керування суб'єктом своїми конкурентними перевагами для
отримання перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі
з конкурентами за задоволення об'єктивних чи суб'єктив�
них потреб в рамках законодавства або в природних умо�
вах.

В. Адріанов пише, що конкуренція — це одна з голов�
них рис ринкового господарства, яка забезпечує творчу сво�
боду особистості, створює умови для її самореалізації у
сфері економіки шляхом розробки та створення конкурен�
тоспроможних товарів і послуг [2]. На нашу думку, слід не
погодитися з деякими висловлюваннями В. Андріанова, ос�
кільки конкуренція не може забезпечувати творчу свободу
особистості, тому що це досить жорстка боротьба за вижи�
вання на ринку.

Дослідник А.Ю. Юданов визначає конкуренцію як бо�
ротьбу фірм за обмежений обсяг конкурентоспроможного
попиту споживачів, що ведеться ними на доступних сегмен�
тах ринку.

П.Р. Пуцентейло розглядає конкуренцію як комплекс�
ну категорію, де в протиборстві сходяться дві і більше сторін
в одному сегменті та визначають стан взаємовідносин про�
давця і покупця на ринку, що в кінцевому підсумку сприяє
одержанню вигоди продавцем і задоволення потреб покуп�
ця [5].

В.М. Алексійчук, В.Я. Амбросов, І.Ф. Маланюк вважа�
ють, що конкуренція — це економічна боротьба, суперниц�
тво між товаровиробниками, виконавцями робіт і послуг,
постачальниками і споживачами товарів за найвигідніші
умови їх виробництва, реалізації і споживання.

Е.І. Мазілкіна, Г.Г. Панічкіна визначають, що конкурен�
ція — це процес взаємодії виробників і постачальників, які
використовують свої конкурентні переваги при реалізації
продукції; суперництво між окремими виробниками чи по�
стачальниками продукції (товару, послуги) за вибір покуп�
ця.

На думку В.В. Царева, конкуренція — це активний про�
цес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби виробників і поста�
чальників, що виникає у ході реалізації на цільовому ринку
продукції, ресурсів, а також економічне суперництво між
окремими товаровиробниками або постачальниками про�
дукції (товарів, послуг) за найбільш вигідні умови збуту.

А.П. Градов вважає, що конкуренція — це система інсти�
тутів — норм і правил, що регулюють взаємодію конкурую�
чих фірм із суб'єктами зовнішньої середи (мікро� і макро�
середи).

Вчений П.С. Зав'ялов визначає конкуренцію як найбільш
ефективний і дешевий метод економічного контролю, який
коштує суспільству мінімальних витрат. На нашу думку,
можна погодитись щодо ефективного методу, проте питан�
ня найбільш дешевого методу є спірним, оскільки ефектив�
на конкурентна боротьба потребує значних витрат часу та
коштів.

У навчальному посібнику "Сучасна економіка" стверд�
жується, що конкуренція — це вільне суперництво між ви�
робниками і покупцями за отримання максимального дохо�
ду. В іншому підручнику російських учених конкуренція
характеризується як протиборство, суперництво між вироб�
никами товарів і послуг за право отримання максимального
прибутку, а також дається друге визначення, аналогічне
тому, яке було в "Економічній енциклопедії". Українські
вчені А. Задоя та Ю. Петруня вважають, що конкуренція
— це суперництво економічних суб'єктів за кращу реаліза�
цію своїх економічних інтересів.

Визначення цієї категорії в політекономічному аспекті
майже тотожні. Так, у підручнику "Економічна теорія (по�
літекономія)" конкуренцію визначено як суперництво між
учасниками ринкової економіки за кращі умови виробниц�
тва, купівлі і продажу товарів. У підручнику українських
авторів "Основи економічної теорії: політекономічний ас�
пект" конкуренція охарактеризована як ринкова форма, в

межах якої багато продавців протистоять значній кількості
покупців. У "Словнику сучасної економічної теорії Макмі�
ллана" Д. Пірса загальне визначення цієї категорії відсутнє.

Позитивним у наведених визначеннях є акцент на бо�
ротьбі між товаровиробниками або економічними суб'єкта�
ми за отримання прибутку, а також виокремлення такої
важливої функції, як механізм регулювання пропорцій сус�
пільного виробництва.

Основним недоліком всіх визначень є позаісторичний
підхід до цієї проблеми, який найповніше виражається у
характеристиці конкуренції як вільного суперництва (що
ігнорує сучасні форми конкуренції та вплив на них держа�
ви), як ринкової форми (оскільки вона перестала бути лише
ринковою) та ін.

На наш погляд, щоб якомога глибше зрозуміти сутність
поняття "конкуренція", необхідно розглянути процес її ево�
люції, її історію. В розвитку конкуренції можна виділити
наступні етапи.

1. Етап докапіталістичної конкуренції — етап виникнен�
ня конкурентних відносин. Розпочинається з епохи занепа�
ду первісного ладу і виникнення простого товарного вироб�
ництва і закінчується з виникненням капіталістичних відно�
син. Характерні ознаки конкуренції на цьому етапі — спон�
танність (тобто відносини конкуренції мають випадковий
характер, тому що інтереси товаровиробників майже не
стискалися), нерегулярність, що пояснювалося пануванням
натурального господарства, ізольованістю окремих товаро�
виробників, приналежністю до певного феодального госпо�
дарства.

2. Етап панування досконалої конкуренції, який почи�
нається одночасно з розповсюдженням капіталістичних
відносин і триває до 1870�х років. Але на цьому етапі конку�
ренція не має всіх ознак досконалої, які сформульовані су�
часною економічною теорією.

3. Етап монополістичної конкуренції. З кінця 1870�х років
розпочинається процес формування монополій.

4. Етап сучасної конкуренції, який розпочався приблиз�
но після Другої світової війни і триває до теперішнього часу.
Сучасна конкуренція має більшу соціальну спрямованість,
ніж раніше. Вона підтримується державою шляхом регулю�
вання за допомогою антимонопольного законодавства. Крім
того, їй властиві такі риси: вона має інтернаціональний ха�
рактер; розвиток науково�технічного прогресу призвів до
ускладнення технологій і розширення номенклатури вироб�
ництва, отже, і до розширення конкуренції; змінився харак�
тер конкурентних переваг — вони більше не базуються
тільки на основі виробничих факторів.

Отже, на постсоціалістичному просторі перехід від соц�
іалістичного змагання до конкуренції зумовив трансформа�
цію суб'єктно�об'єктної структури сучасних конкурентних
відносин. Зміни можна простежити за наступними напря�
мами.

1. Кількісні зміни: збільшення числа суб'єктів конку�
ренції, хоча таке зростання спостерігається не у всіх галу�
зях сучасної економіки України.

2. Якісні зміни: відбувається заміна об'єктів і суб'єктів
конкурентних відносин. Суб'єктами конкуренції тепер є як
споживачі, так і виробники. Об'єктами все частіше стають
переваги покупців, кращі умови виробництва і збуту.

Повніше сутність конкуренції розкривають виконувані
нею основні функції:

1) конкуренція охоплює всі зв'язки виробництва і спо�
живання і поряд із державним регулюванням є засобом до�
сягнення збалансованості між попитом та пропозицією;

2) виконує функцію мотивації та узгодження інтересів
товаровиробників, через ринковий механізм конкуренція
підпорядковує індивідуальні прагнення суб'єктів господа�
рювання суспільним інтересам;

3) примушує товаровиробників раціоналізувати індиві�
дуальні виробничі витрати;

4) стимулює поліпшення якості продукції та послуг;
5) є потужним інноваційним чинником у сучасних умо�

вах;
6) історично важливою функцією конкуренції є форму�

вання ринкової ціни. З її допомогою конкуренція забезпе�
чує збалансоване співвідношення між суспільними потре�
бами та суспільним виробництвом.

Залежно від охвату економічного простору функції кон�
куренції в ринковій економіці можна розподілити на мак�
роекономічні: 1) регулююча; 2) контролююча; 3) об'єд�
нувальна; 4) функція соціалізації прогресу та прибутку, — і
мікроекономічні: 1) стимулююча; 2) інноваційна; 3) адап�
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тивна. Розподільча і селективна функції існують як на мікро�
, так і на макрорівнях.

Конкуренція, як і будь�яке інше явище, має свої пози�
тивні та негативні риси. Серед переваг конкуренції, на наш
погляд, слід виділити такі:

1) стимулювання науково�технічного прогресу, впро�
вадження новітньої техніки та технологій;

2) зростання продуктивності праці;
3) підвищення якості продукції;
4) розширення асортименту товарів;
5) стимулювання переливу капіталу всередині галузей,

між ними, а також між сферами економіки, внаслідок чого
конкуренція є важливим елементом господарського механ�
ізму, а саме, механізму регулювання процесу розширеного
відтворення економічної системи;

6) конкуренція є рушійною силою ефективної орга�
нізації праці і управління.

Серед недоліків конкуренції доцільно визначити на�
ступні:

1) інтенсифікація праці внаслідок конкуренції між най�
маними працівниками, що сприяє зростанню кількості без�
робітних, масштаби якого негативно впливають на стано�
вище зайнятих працівників;

2) обмеження розвитку малих та середніх підприємств,
їх масове банкрутство внаслідок використання нечесних
методів конкуренції великими компаніями;

3) зростання вартості товарів і послуг, спричинене ви�
користанням гіпертрофованої реклами та деяких інших
видів маркетингової діяльності підприємств у їхній боротьбі
за споживачів, ринки збуту;

4) конкурентна система не гарантує, що першочергово
будуть задоволені потреби тих споживачів, які є найменш
захищеними в соціальному плані. В умовах конкуренції роз�
поділ доходів відбувається автоматично, не враховуючи
моральні та етичні аспекти цього питання;

5) в конкурентному середовищі не враховуються потен�
ційно негативні наслідки рішень, які приймаються, якщо це
не буде безпосередньо стосуватися діяльності даного
підприємства в майбутньому.

Проаналізувавши визначення поняття "конкуренція"
різними економістами, можна зробити висновок, що кон�
куренція — багатоаспектне поняття і в кожному випадку
її зміст визначається залежно від цілей, у зв'язку з якими
вона сформована. Тому, незважаючи на велику кількість
визначень поняття "конкуренція", універсального тракту�
вання поки що не існує. Таким чином, найбільш відповід�
ним, на нашу думку, є визначення конкуренції як динаміч�
ного, безперервного процесу суперництва між товарови�
робниками.

Здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з ана�
логічною продукцією є конкурентоспроможністю. Конку�
рентоспроможність являє собою багатогранну синтетичну
категорію. Враховуючи існування великої кількості визна�
чень цієї категорії з боку вітчизняних та зарубіжних дослі�
дників, стає необхідність систематизації існуючих поглядів
на трактування концепції конкурентоспроможності в кон�
тексті подальшої можливості оцінки конкурентоспромож�
ності експортноорієнтованої продукції, зокрема продукції
металургійної галузі.

Ш.Ш. Магомедов пише, що термін "конкуренто�
спроможність" походить від слів "конкурент" та "спро�
можність" та перекладається "бути здатним до конкуренції"
[12].

Р.А. Фатхутдинов трактує конкурентоспроможність як
властивість об'єкта та його сервісу, що характеризується
ступенем реального чи потенціального задоволення конк�
ретної потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами, що
діють на даному ринку.

Подібної позиції дотримується й М.І. Круглов, котрий
не визначає розглянуте нами поняття, а пропонує оцінюва�
ти конкурентоздатність підприємства�товаровиробника як
категорію, похідну від конкурентоздатності товарної маси,
але з урахуванням впливу відносної ефективності виробниц�
тва в певному інтервалі часу [11].

Недоліки визначення конкурентоздатності підприєм�
ства, даного Р.А. Фатхутдиновим, властиві й формулюван�
ню В.Є. Руцького, І.В. Корнєєвої [18], які, однак, конкрети�
зують те, що конкурентоспроможність досягається на кон�
кретних ринках у даний період часу.

За визначенням Г.Я. Кіпермана, конкурентоспро�
можність організації — це здатність протистояти на ринку
іншим виробникам та постачальникам аналогічної продукції

(конкурентам) як за ступенем задоволення своїми товара�
ми та послугами відповідної суспільної потреби, так і за
ефективністю виробничої діяльності [16]. На нашу думку,
такий підхід не враховує того, що організації вступають у
конкурентні відносини на конкретних ринках і в певний пе�
ріод часу, а це обов'язково потрібно враховувати, однак
виділяє ефективність господарської діяльності як один із
вирішальних елементів конкурентоспроможності органі�
зації.

Н.І. Перцовський також підкреслює значущість ефек�
тивності діяльності підприємства в забезпеченні його кон�
курентоспроможності, звертаючи увагу на необхідність
практичної прибуткової реалізації такої діяльності в умо�
вах конкурентного ринку, та формулює конкурентоспро�
можність як узагальнюючий показник життєздатності
підприємства [14].

На думку групи авторів Г.Л. Азоєва, П.С. Зав'ялова,
Л.Ш. Лозовського, А.Г. Поршнєва, Б.А. Райзберга, конку�
рентоспроможність — здатність фірми, компанії конкуру�
вати на ринках з виробниками і продавцями аналогічних
товарів шляхом забезпечення більш високої якості, доступ�
них цін, створення зручності для покупців, споживачів [13].
Фактично мова йде про неявне ототожнення конкурентос�
проможності підприємства з конкурентоспроможністю
продукції, про яку говориться через призму її характерис�
тик. Подібний підхід вважається нами неповним та одно�
бічним.

Запропоноване Х.А. Фасхієвим та І.М. Гараєвим наступ�
не визначення конкурентоспроможності підприємства знач�
ною мірою усуває недоліки, що властиві раніше викладеним
поглядам на проблему. На їх погляд, конкурентоспро�
можність організації — це перевага організації своїми то�
варами та послугами аналогів у конкретних сегментах рин�
ку в певний період часу, а також за потенціалом розробити,
виробляти і продавати конкурентоспроможні товари (по�
слуги) у майбутньому, досягнуте без шкоди фінансовому
стану організації. На наш погляд, підкреслюючи обов'яз�
ковість наявності у підприємства фінансових цілей, оскіль�
ки при їх відсутності компанія може залишитися без необ�
хідних для її функціонування та росту ресурсів, дослідни�
ки заклали в поняття конкурентоспроможності підприєм�
ства компоненту перспективи.

І.О. Піддубний та Л.І. Піддубна визначають конку�
рентоспроможність як інтегровану властивість економ�
ічної системи, яка зумовлює реалізацію мети та досяг�
нення результатів функціонування, необхідних і дос�
татніх для активного позиціювання системи в конкурен�
тному ринковому просторі. Вони стверджують, що най�
поширеніше в літературі визначення конкурентоспро�
можності як "здатності суб'єкта до конкуренції" відіграє
в науковому аналізі таку саму роль, як і комп'ютерний
вірус в інформаційних системах. Наслідком "теоретич�
ної розмитості" цього поняття стає те, що в працях з
проблем управління конкурентоспроможністю увага
концентрується на обгрунтуванні доцільних методів уп�
равління, а питання особливостей об'єкта управління
залишаються в "тіні" або супроводжуються посиленням
на стандартну модель [3].

Б.К. Супіханов вважає, що конкурентоспроможність
— це багатогранне поняття, яке характеризує здатність ви�
робництва конкурувати на внутрішньому і зовнішньому
ринках і вимірюється ступенем присутності вітчизняної
продукції на них. Основними взаємопов'язаними визна�
чальними чинниками є якість і ціна запропонованого това�
ру.

В.П. Ходаківська, О.Д. Данілов визначають конкурен�
тоспроможність як властивість товару забезпечувати ко�
мерційний успіх в умовах конкуренції, відповідність товару
умовам ринку, вимогам споживача за якісними, технічни�
ми, економічними й естетичними характеристиками, а та�
кож за умовами реалізації (сервіс, ціна, строки, реклама)
[17].

На думку Г.В. Кривенко конкурентоспроможність — це
спроможність господарських одиниць до ефективного фун�
кціонування на ринку, заснованого на пропозиції товарів,
що відповідають запитам і перевагам покупців за якістю,
кількістю і асортиментом в необхідні терміни і на більш ви�
гідних у порівнянні з конкурентами умовах.

А. Шпанко визначає конкурентоспроможність як мож�
ливість конкурувати, тобто, по�перше, властивість об'єкта
або суб'єкта бути кращим за інших за певними параметра�
ми; по�друге, вона проявляється лише в конкурентному зма�
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ганні [8].
Н. Краснокутська розглядає конкурентоспроможність

як характеристику потенціалу підприємства, до того ж вва�
жає, що "справжню цінність для підприємства має лише про�
грес порівняно з конкурентами, а не з минулими досягнен�
нями" [10]. На наш погляд, це перебільшення, оскільки, за
таким підходом, науково�технічний прогрес — це лише ви�
падковість і простіше було б винищити всіх конкурентів.
Прогрес порівняно з минулим теж має якесь значення, й
саме тому існує законодавство, що обмежує монополізм та
недобросовісну конкуренцію.

Е.В. Мінько та А.Е. Мінько визначають конкурентос�
проможність як сукупність споживчих властивостей про�
дукції, необхідних і достатніх для того, щоб вона у пев�
ний період могла бути реалізована за цінами продукції
відповідного ринку, що задовольняє потреби суспільства.
Вони вважають, що економічною природою і сутністю
конкурентоспроможності продукції є її здатність задо�
вольняти платоспроможний попит реальних та потенцій�
них споживачів й приносити виробнику очікуваний ним
прибуток. На наш погляд, для розкриття сутності конку�
рентоспроможності продукції замало лише здатності за�
довольняти платоспроможний попит реальних та потен�
ційних споживачів й приносити виробнику очікуваний
ним прибуток, необхідною умовою забезпечення конку�
рентоспроможності продукції є бажання споживачів
придбати продукцію саме цього виробника. А для цього
потрібно повністю задовольняти сукупність вимог до про�
дукції споживачів, включаючи цінові та сервісні, техніко�
економічні та організаційно�виробничі можливості ви�
робника з урахуванням обмеженості виробничих витрат
при забезпеченні відповідного рівня якості продукції.
Отже, поняття конкурентоспроможності продукції вклю�
чає сукупність властивостей та вимог: відповідність по�
питу ринку, світовому науково�технічному рівню та
міжнародним стандартам, задоволенню високих потреб
технічного й комерційного обслуговування споживачів,
забезпеченню очікуваної рентабельності у діючих та
рівноважних цінах.

М.В. Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський дають
визначення конкурентоспроможності як сукупності якісних
та вартісних характеристик товару, які з погляду покупця є
суттєвими і забезпечують задоволення його потреб. Вони
вважають, що конкурентоспроможність товару — це су�
купність якісних та вартісних характеристик товару, які з
погляду покупця є суттєвими і забезпечують задоволення
конкретних потреб [9].

В.Д. Нємцова та Л.Є. Довгань розглядають конкурен�
тоспроможність у межах маркетингової політики. На їх
думку, конкурентоспроможність — це здатність об'єкта,
що характеризується ступенем реального чи потенційно�
го задоволення ним певної потреби у порівнянні з анало�
гічними об'єктами, представленими на даному ринку. Кон�
курентоспроможність продукції — це її здатність бути
виділеною споживачем з аналогічних товарів, які пропо�
нуються на ринку фірмами�конкурентами. В.Д. Нємцова
та Л.Є. Довгань визначають конкурентоспроможність
організації як комплексну порівняльну характеристику
підприємства, яка відображає ступінь переваги сукуп�
ності оціночних показників його діяльності, що визнача�
ють успіх підприємства на певному ринку за певний про�
міжок часу, по відношенню до сукупності показників кон�
курентів [15].

Що стосується ієрархії понять конкурентоспромож�
ності, то С.В. Позняк виділяє конкурентоспроможності то�
вару, фірми, галузі та економіки [4]. Дослідник С.О. Рекія�
нов виділяє наступну ієрархію понять конкурентоспромож�
ності (рис. 1) [6].

 Головним недоліком запропонованої С.О. Рекіяновим
ієрархії понять конкурентоспроможності є ігнорування та�
кого рівня ієрархії, як конкурентоспроможність продукції.
Слід пам'ятати, що саме товар надає суб'єкту ринку пере�
ваги над конкурентами, робить його конкурентоспромож�
ним.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищевикладене, пропонується наступне

визначення конкурентоспроможності, яке найбільш по�
вно охоплює всі можливі сторони цієї категорії. На нашу
думку, конкурентоспроможність — це вміння підприєм�
ства ефективно використовувати свої фінансовий, вироб�
ничий, науково�технічний, трудовий, інвестиційний та

інші потенціали для забезпечення того, щоб продукція
підприємства відповідала умовам ринку, вимогам спожи�
вача за якісними, технічними, економічними, естетични�
ми та іншими характеристиками, а також за умовами ре�
алізації, такими як сервіс, ціна, строки реалізації, рекла�
ма тощо.

У рамках подальшого дослідження цієї проблематики
пропонується провести оцінку рівня конкурентоспромож�
ності експортноорієнтованих підприємств України, зокре�
ма підприємств металургійної галузі.
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Рис. 1. Ієрархія понять конкурентоспроможності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найменш дослідженим питанням у галузі національного

брендингу залишається питання оцінки ефективності стра�
тегії просування бренда країни як фактора залучення іно�
земних інвестицій та підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, що ставить важливе завдання з дос�
лідження методичних підходів до оцінювання ефективності
стратегії просування.  Дане завдання має під собою об'єктив�
не підгрунтя, оскільки складність розробки та впроваджен�
ня стратегії просування бренда країни на загальнонаціональ�
ному рівні потребує серйозного обгрунтування його важли�
вості та результативності. І якщо у важливості просування
бренда країни вже мало хто сумнівається, то необхідність у
оцінці результатів розробки та впровадження стратегії про�
сування бренда країни залишається нерозглянутою. Така
постановка проблеми вимагає апеляції до існуючих науко�
вих розробок у сфері оцінки стратегічного та проектного мар�
кетингу та їхньої адаптації до рівня бренда країни. В цьому
плані заслуговує на увагу теоретична спадщина класичної
школи менеджменту, також питання ефективності міжнарод�
ного маркетингу знайшли широкий резонанс в дослідженнях
Мікловди В.П., Кубіній Н.Ю., Ковальчука І.В., Пастухової В.В.,
Каніщенко О.Л., але методичні підходи саме до оцінки ефек�
тивності національного брендингу досліджені ще недостат�
ньо, що зумовлює актуальність даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є визначення існуючих методів та

підходів до оцінки ефективності стратегії просування та
їхня адаптація до умов національного брендингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Єдиного погляду на визначення поняття ефективності

стратегії міжнародного маркетингу в сучасній економічній
літературі не існує. Деякі вчені�економісти пропонують в
рамках маркетингової діяльності спиратися на показники
ефективності господарської діяльності взагалі, не визнача�
ючи ефективності маркетингової стратегії як такої. Інші
науковці пропонують визначати ефективність маркетингу
через аналіз певних спеціальних показників, зокрема через
ефективність маркетингових рішень.

В економічній літературі виділяють три підходи до вивчен�
ня ефективності стратегії [2]: цільовий; системний; вибірковий.

Цільовий підхід спрямований на визначення ефектив�
ності стратегічного маркетингу як його здатності досягати
заздалегідь поставлених цілей. Згідно з цим підходом
діяльність суб'єктів стратегічного маркетингу повинна
здійснюватися раціонально тільки з метою досягнення цілей.
Раціоналізм полягає у виборі такого варіанта використання
ресурсів, який би дав змогу досягти поставлених цілей з най�
меншими витратами. При цьому необхідними умовами його
застосування є узгодження цілей окремих суб'єктів із галу�
зевими та загальнонаціональними, кількісний та якісний вимір
цілей стратегічного управління, а також їхнє досягнення має
чіткий алгоритм. Неможливо не погодитися з висновком, що
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цей підхід варто використовувати у тому разі, якщо цілі чітко
визначені а результат можна точно зафіксувати і виміряти.

За такого підходу, розробка стратегії просування брен�
да країни має розпочинатися постановкою конкретних еко�
номічних показників в якості цілей, що мають бути досягненні
в результаті реалізації стратегії. Враховуючи особливості
національного брендингу [1], дані показники мають бути виз�
начені для кожного рівня сприйняття, а також відповідно до
рівня та масштабу застосування інструментів просування.

Проте, в контексті даного дослідження маємо відзначити
певні недоліки даного методу. Подібна деталізація цілей має
певну складність для окремих інструментів системи просуван�
ня, серед них — дипломатичні представництва, діяльність яких
залежить від країни перебування, відповідно затрати на до�
сягнення однієї мети в різних дипломатичних представницт�
вах можуть бути різними (залежно від інституційних формаль�
них та неформальних умов перебування в окремих країнах).
Це означає, що при виборі цілей відповідальний орган держав�
ної влади мусить враховувати умови діяльності окремого
інструменту системи просування бренду країни. Наслідком
цього є втрата можливості розвиватися з випередженням, не
пристосовуючись до обставин, а впливаючи на них.

Згідно з цільовим підходом ефективність стратегії про�
сування бренда країни залежить від:

— стратегічних цілей та завдань;
— відповідності стратегії економічним пріоритетам роз�

витку економіки країни;
— адаптивності стратегії до умов існування окремих

складових системи просування;
— іміджевої політики країни, що контролює систему

просування бренду.
Наумова В.С. визначає ефективність стратегії міжна�

родного маркетингу як ступінь досягнення маркетингових
цілей за певний проміжок часу [2]. Якісно�кількісний роз�
рахунковий показник ефективності стратегії міжнародно�
го маркетингу (ЕСММ) має такий вигляд:

Е
СММ

 = С
Ц
 ,

де С
Ц
 — ступінь досягнення маркетингових цілей за пев�

ний проміжок часу.
У контектсті данного методу, ефективність стратегії про�

сування бренда країни можна оцінювати як сукупність степе�
нем досягнення цілей кожного із рівнів сприйняття. Тобто:

Е
СПБК

 = С
ЦРС

,
де Е

СПБК
 — ефективність стратегії просування бренду

країни; С
ЦРС

 — сумарний показник ступенів досягнення
цілей окремих рівнів сприйняття.

С
ЦРС

 = С
ЦСРС

 + С
ЦПРС

 + С
ЦДРС

 + С
ЦРСМО

,
де С

ЦСРС
 — ступінь досягнення цілей споживчого рівня

сприйняття; С
ЦПРС

 — ступінь досягнення цілей підприємниць�
кого рівня сприйняття; С

ЦДР
 — ступінь досягнення цілей дер�

жавного рівня сприйняття; С
ЦРСМО

 — ступінь досягнення
цілей рівня міжнародних організацій.

Наступний підхід в оцінці стратегії просування бренда
держави оснований на принципі системності. Згідно цього
принципу, критерієм ефективності стратегії є здатність об�
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'єкта відповідати викликам екзогенних факторів та
адаптація до них. Цей підхід концентрує увагу на спе�
цифіці структури об'єкта. Він спрямований на ство�
рення засобів підтримки стосунків між учасниками
організації, а не на цілі окремих суб'єктів господарю�
вання. Внутрішній розподіл ресурсів, визначення
ієрархічних залежностей, правила взаємодії учасників
посідають центральне місце, а оцінка витрат відсту�
пає на задній план. Зосередження уваги на виживанні
організації завдяки пристосуванню її до змін зовніш�
нього середовища спричиняє пасивне управління нею,
сконцентроване на реакції на викликані зміни.

Адаптуючи даний підхід до особливостей національ�
ного брендингу, можна представити оцінку ефективності
стратегії просування бренда країни як залежність від скла�
дових системи просування та їхньої взаємодії:

Е
СПБК

 = ?,
де ? — показник взаємодії складових системи про�

сування бренда країни.
Недоліком системного підходу є й те, що оцінюван�

ня внутрішніх характеристик бізнесової організації по�
требує певного їх кількісного означення. Це вимагає ус�
кладнення, збільшення витрат на процес контролінгу ре�
зультатів просування, що, в свою чергу, призводить до змен�
шення ефективності реалізація безпосередньо самої стра�
тегії просування бренду країни.

Вказаний підхід заперечує думку, що ефективність може
бути оцінена на основі заздалегідь встановлених критеріїв чи
одних лише системних характеристик. Цей підхід наголошує
на забезпеченні мінімального рівня задоволення усіх скла�
дових організації, мотиви діяльності й цілі яких відрізняють�
ся. В контексті стратегії просування бренда держави мова
йдеться про сукупність суббрендів, просування кожного з
яких дозволяє досягти загальної мети. Наприклад, просуван�
ня брендів окремих регіонів, галузей чи міст. Важливим є те,
щоб керівним органом було визначено, які складові слід вва�
жати стратегічними.

Отже, підхід до оцінювання ефективності стратегії про�
сування бренда держави з точки зору задоволення інтересів
її стратегічних складових потребує чіткого позиціонуван�
ня цих інтересів і вибору та формулювання критеріїв, що їм
відповідають. Такі критерії мають бути збалансованими і
спрямованими не лише на задоволення інтересів стратегіч�
них складових, а й на досягнення кінцевих цілей.

Труднощі використання наступного — вибіркового —
методу полягають в ідентифікації стратегічних складових (від
яких найбільшою мірою залежить ефективний результат про�
сування) і здатності встановити, як саме їхнє просування впли�
не на бренд країни в цілому. Крім того, компроміс у балансу�
ванні інтересів за певних умов може бути порушений, коли ці
умови і, відповідно, організаційне оточення зміняться.

Кожен з підходів має певні переваги й недоліки, які
більшою чи меншою мірою проявляються за різних умов.
Хороші результати може дати зважене і збалансоване по�
єднання усіх підходів, при цьому недоліки одного могли б
компенсуватися перевагами іншого.

Ще одним методом, який заслуговує на увагу та яким
можна адаптувати для оцінки ефективності стратегії про�
сування бренду країни, на нашу думку, можна назвати ме�
тодологію оцінювання ефективності реклами та PR Комiсiї
з вимiрювання та оцiнювання ефективностi PR iнституту
зв'язкiв з громадськiстю (США)[4].

На думку спецiалiстiв Комiсiї з вимiрювання та оцiнювання
ефективностi PR iнституту зв'язкiв з громадськiстю (США),
не iснує єдиної простої та всеохоплюючої технологiї
вимiрювання ефективностi/результативностi PR�дiяльностi. У
вiдповiдностi до "iнструкцiї з вимiрювання ефективностi PR�
програм та PR�дiяльностi", необхiдно застосовувати один або
кiлька з наступних методiв:

— контент�аналiз текстiв у ЗМi;
— аналiз iнтернет�простору;
— дослiдження ефективностi виставок та iнших корпо�

ративних подiй;
— дослiдження методами експерименту, опитування та

анкетування, фокус�груп, рольових iгор та iн.
Сам по собi процес оцiнювання ефективностi PR�про�

грами, запропонований Комiсiєю, складається з п'яти етапiв:
1) визначення конкретних цiлей та завдань програми;
2) вимiрювання безпосереднiх результатiв PR�дiяльностi

(короткостроковi результати, наприклад, висвiтлення в ЗМi);
3) вимiрювання сприйняття PR�впливу (поiнформ�

ованiсть цiльової аудиторiї пiсля проведення PR�програми);

4) вимiрювання наслiдкiв PR�програми (змiна громадсь�
кої думки);

5) вимiрювання комерцiйних та/або органiзацiйних
результатiв.

Однак, на практицi частiше застосовуються спрощеннi
моделi, якi базуються на пiдрахунку кiлькостi виходiв у ЗМi,
оцiнюваннi впливу PR�активностi на обсяг продажу та мето�
ди рекламного еквiваленту (AVE). Методологiя AVE перед�
бачає, що площа (ефiрний час), яку займають PR�матерiли,
оцiнюється за вартiстю аналогiчно розмiщеної реклами.

У контексті національного брендингу даний метод мож�
на використати наступним чином.

1. Поділ загальної стратегії просування бренда країни на
короткострокові етапи, кожен з яких передбачає застосування
визначеного набору інструментів просування бренда країни.

2. Оцінка короткострокових досягнень по кожному із
етапів. Наприклад, оцінка публікацій в іноземних ЗМІ, що
висвітлюють проведення того чи іншого промо заходу.

3. Проведення дослідження поінформованості цільової
аудиторії про бренд країни після проведення певного про�
мо заходу.

4. Оцінка громадської думки після проведення певного
комплексу заходів (раз на рік, раз на два роки тощо).

5. Оцінка співвідношення витрат та результатів (за пев�
ний період).

На нашу думку, оцінку ефективності стратегії просування
бренда країни можна розглянути, виходячи із розуміння терм�
іну ефективності як співвідношення результатів та витрат.

Ефективність у стратегічному менеджменті, на основі яко�
го, на нашу думку, є доцільним дати оцінку стратегії просування
бренда країни, відрізняється від поняття ефективності в традиц�
ійному сенсі. Визначено, що ефективність являє собою співвідно�
шення результату до витрат. В стратегічному менеджменті ефек�
тивність оцінюється якісними та кількісними параметрами, тому
визначається трьома основними способами (рис. 2).

Рентабельність — один із головних вартісних показників
ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі
активів і ступінь використання капіталу у процесі виробниц�
тва. Рентабельність стратегічного управління включає в себе
комплекс показників, які надають характеристику конку�
рентоспроможності прийнятих рішень у майбутньому. На
нашу думку, показник рентабельності можна застосувати і
в національному брендингу з метою оцінки ефективності
стратегії просування бренду країни.

Аналіз рентабельності в традиційному значенні дозволяє
визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та ра�
ціональність їхнього використання. На нашу думку, подібним
чином можна визначити ефективність вкладених в розробку та
реалізацію стратегії просування бренду країни коштів:

R
k
 = I

n
/ K

n
,

де R
k
 — показник рентабельності капіталу, вкладеного в

розробку та реалізацію стратегії просування бренду країни;
I

n
 — обсяг іноземних інвестицій;

K
n
 — витрати на розробку та реалізацію системи про�

сування бренду країни;
n — період часу, в межах якого здійснюються разрахунки.
K

n
 — це кумулятивний показник, що об'єднує витрати

на всі задіяні в стратегії просування інструменти, тобто:
K

n
 = К

1
+К

2
+К

3
+…+К

t
,

Підходи до визначення 
ефективності 

маркетингової стратегії 

Системний 
підхід 

Вибірковий 
підхід 

Цільовий підхід 

Рис. 1. Підходи до аналізу ефективності стратегії
Складено автором.

Рис 2. Ефективність стратегічного управління
Складено автором.
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де К
1
,…..К

t
 — капітальні витрати на за�

стосування кожного із інструментів систе�
ми просування бренда країни.

Головною особливістю даного способу
оцінки ефективності стратегії просування
бренда країни є його складна вимірність та
періодичний характер, відповідно для даного
методу оцінки ефективності стратегії просу�
вання характерна переважна теоретичність.
Перша особливість пов'язана, перш за все, з
тим фактом, що сьогодні не існує достатньої
статистичної бази, необхідної для виміру In .
В даному випадку показник In означає обсяг
"нових" інвестиційних надходжень у країну за
визначений період, тобто таких, які можна ро�
зуміти як залучені у результаті застосування
системи просування бренда країни. Друга
особливість даного методу — періодичність —
означає неможливість кінцевого виміру рен�
табельності вкладених у систему просування
бренда країни капіталу, тому що, як було роз�
глянуто вище, стратегія просування бренда
країни має довготривалий характер, просуван�
ня бренда країни не може бути завершене на
якомусь певному етапі. Тому показник рента�
бельності відображає віддачу вкладеного в си�
стему просування капіталу за певний про�
міжок часу (на приклад, за рік). Дану особ�
ливість у формулі виокремлює змінна n.

Як було вже розглянуто у першому
розділі даного дослідження, просування
бренда країни має довготривалий харак�
тер, і досягнення певних успіхів не озна�
чає припинення дій щодо просування брен�
да. Діяльність щодо просування та підтримки власного брен�
да не припиняється залежно від макрофакторів, а лише
змінюється її пріоритетність.

У цьому контексті можна виділити ще один спосіб оцін�
ки ефективності стратегії просування бренда країни —
стійкість бренда країни.

На нашу думку, стійкість бренда країни має характери�
зуватися періодом часу, в продовж якого бренд країни здат�
ний залишатися незмінним незалежно від зовнішнього втру�
чання. Фактично стійкість бренда — це своєрідний кредит
довіри, який формується в результаті реалізації стратегії
просування бренду країни.

S
B
 = T,

де S
B
 = стійкість бренда країни;

Т — період часу протягом якого бренд країни зали�
шається незмінним.

З нашої точки зору, кількісний вимір даного показника
можливий виключно емпіричним шляхом, тобто необхідний
постійний моніторинг стану бренда країни та порівняння от�
риманих показників із еталонним значенням. Еталонним
може бути як і обране значення, наприклад певний обсяг
потоку туристів на рік чи притоку іноземних інвестицій, так
і орієнтація на показник більш розвинутої країни, наприк�
лад, за Nation Brands Index [3].

На нашу думку, методами, що найбільш заслуговують
на увагу в контексті даного дослідження (табл. 1), можна
назвати цільовий підхід до виміру ефективності стратегії
просування бренда країни, оцінку за методологією інсти�
туту зв'язку із громадськістю США та вартісний метод, що
дозволяє кількісно визначити ефективність стратегії про�
сування бренда країни за умови удосконалення статистич�
ного обрахунку інвестиційних надходжень в країну. Окре�
мої уваги заслуговує показник стійкості бренда країни, що,
на нашу думку, має бути однією із пріоритетних характери�
стик при розробці стратегії просування бренду країни.

ВИСНОВКИ
Виділяють цільовий, системний та вибірковий підходи до

оцінки ефективності стратегічного управління. Цільовий підхід
спрямований на визначення ефективності стратегії як її здат�
ності досягати заздалегідь поставлених цілей. Критерієм ефек�
тивності при системному підході управління стратегією є
здатність об'єкта відповідати викликам екзогенних факторів
та адаптація до них. Вибірковий підхід базується на виборі
стратегічних складових та забезпеченні задоволення їх інте�
ресів. Застосування певного підходу залежить від цілей ана�
лізу та його інформаційного забезпечення. Що стосується без�
посередньо стратегії просування бренда країни, то найбільш

адекватним сучасним вимогам показником ефективності вис�
тупає рентабельність, яка дозволяє оцінити співвідношення
результатів стратегічних рішень, які знаходять відображення
у вигляді ефекту, та витрат на втілення в практику стратегіч�
них планів, а також показник стійкості бренда.

Як висновок щодо оцінки ефективності стратегії про�
сування бренда країни можна сказати:

— оцінка ефективності стратегії просування бренда
країни достатньо складний, але необхідний процес. Не�
обхідність оцінки стратегії просування бренда країни зу�
мовлена важливістю попередження помилок при розробці
та реалізації стратегії, контролем за здійсненням та моні�
торингом результатів просування;

— оцінка ефективності стратегії просування бренда
країни має бути комплексною. Тобто вимірювання динамі�
ки іноземних інвестицій невід'ємне від оцінки зміни гро�
мадської думки. Науковообiрунтованi методи вимiрювання
ефективностi стратегії мають бути зосередженi як на ко�
роткостроковому, так i на довгостроковому ефекті;

— оцінка ефективності стратегії має бути врахована ще
на етапі впровадження стратегії.

Література:
1. Антонюк О.В. Бренд держави: особливості формуван�

ня національного бренду // Маркетинг в Україні. — 2010.
— № 5 (63). — С. 52—53.

2. Наумова В. С. Оцінка ефективності стратегії міжна�
родного маркетингу підприємства: автореф. дис. канд. екон.
наук: 08.02.03 / В.С. Наумова; Київ. нац. ун�т ім. Т.Шевчен�
ка. — К., 2002. — 20 с.

3. Офіційний сайт Nation Brands [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://nation�branding.info/2010/10/13/
nation�brands�index�2010/

4. М.Когут. Оцінка ефективності PR/ М. Когут [Елект�
роний ресурс]. — Режим доступу: http://www.romyr.com/
PRinsights/effectiveness

5. Мікловда В.П. Регіон: проблеми стратегічного роз�
витку: монографія / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, Г.М. Но�
жова, Т.Ю. Климко. — Ужгород: Ліра, 2008. — 196 с.

6. Кубіній Н.Ю. Рентабельність в системі показників
ефективності стратегічного управління/ Кубіній Н.Ю. Дідо�
вич Ю.О., Попович В. В., Касал М.Я. [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
Nvuu/Ekon/2011_32/statti/3_7.htm

7. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприєм�
ством: філософія, політика, ефективність: монографія / В.В.
Пастухова. — К.: Киів. нац. торг.�екон.ун�т., 2002. — 302 с.
Стаття надійшла до редакції 27.10.2011 р.

Таблиця 1. Застосування підходів та методів щодо оцінки ефективності
стратегій в системі національного брендингу

Джерело: розроблено автором.

Назва методу або підходу Застосування у сфері просування бренду країни 
1. Цільовий підхід визначенні конкретних коротко- та довгострокових цілей 

для кожного інструменту просування бренда країни та у 
відповідності до рівня сприйнятя 

2. Системний підхід оцінку ефективності стратегії просування бренду країни як 
залежність від складових системи просування та їхньої 
взаємодії:  
ЕСПБК  = �, 
де ῳ  – показник взаємодії складових системи просування 
бренду країни. 

3. Вибірковий підхід ідентифікації стратегічних складових – виокремлення 
суббрендів, яким має надаватися пріоритет у застосуванні 
інструментів просування – бренди окремих регіонів чи 
міст. 

4. Якісно-кількісний 
розрахунковий метод 

ефективність стратегії просування бренда країни можна 
оцінювати як сукупність степенем досягнення цілей 
кожного із рівнів сприйняття. Тобто: 
                                           ЕСПБК = СЦРС, 

 де ЕСПБК  – ефективність стратегії просування бренда 
країни; СЦРС – сума степенем досягнення цілей окремих 
рівнів сприйняття; 
СЦРС = СЦСРС + СЦПРС + СЦДРС + СЦРСМО, 

5. Вартісний підхід Rk =  In/ Kn , 
де Rk  – показник рентабельності капіталу, вкладеного в 
розробку та реалізацію стратегії просування бренда 
країни. 

6. Метод оцінки інституту PR в 
США 

визначення короткострокових етапів стратегії просування 
бренду країни та оцінка їх результатів, особливо іїхнє 
висвітлення в зарубіжних ЗМІ. 
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ВСТУП
Здійснення економічних реформ в Україні протягом

останніх років спрямоване на трансформацію вітчизня�
ного господарського механізму з урахуванням умов
ринкової економіки. Ці перетворення стосуються бух�
галтерського обліку, аналізу і контролю, тобто найбільш
вагомої частини загальної інформаційної системи уп�
равління підприємством.

Впровадження науково�технічних досягнень у ви�
робництво, вирішення багатьох соціально�економічних
проблем стає можливим за умови здійснення ефектив�
ної інвестиційної політики, складовою якої є аморти�
заційна політика, що виступає важливим інструментом
активізації інвестиційної діяльності підприємств в умо�
вах ринкової економіки. Обгрунтована амортизаційна
політика дає змогу стимулювати зростання інвестицій,
запроваджувати інноваційні технології та процеси і по�
зитивно впливати на ефективність виробництва.

Ефективність виробництва являє собою комплекс�
не відбиття кінцевих результатів використання засобів
виробництва і робочої сили за певний проміжок часу при
виготовленні різноманітних товарів та послуг. Забезпе�
чення підприємства основними засобами являється од�
ним із факторів, які впливають на ефективність вироб�
ництва.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні умови діяльності господарюючих

суб'єктів, державні нормативно�правові та законодавчі
акти формують засади амортизаційної політики на кож�
ному підприємстві. Дослідження та аналіз змін у зако�
нодавстві щодо елементів амортизаційної політики
підприємств є надзвичайно актуальним питанням, ос�
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кільки варто зазначити, що чимало змін відбулося в за�
конодавчому регулюванні амортизаційної політики
підприємства із прийняттям Податкового кодексу Ук�
раїни.

Метою дослідження є обгрунтування аспектів еко�
номічного регулювання амортизаційної політики
підприємства відповідно до чинного Податкового ко�
дексу України.

Загальною основою дослідження є діалектичний
метод і системний підхід до вивчення економічних і уп�
равлінських процесів у системі нарахування амортизації
основних засобів, методи індукції, дедукції та моделю�
вання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ

Значний внесок у розробку теоретичних основ і ме�
тодологічних підходів до вирішення проблем обліку і на�
рахування амортизації зробили провідні вітчизняні
вчені�економісти: Гадзевич О.І. [2], Іванишин В.В. [8],
Лупенко Ю.О. [5], Погоріла І.І. [12], Лузан Ю.Я. [8], Сук
Л.К. [14], Голов С. [3], Городянська Л.В. [5], Євтушенко
С.М. [7] та інші вчені. Проте прийняття Податкового
кодексу України та глибокі структурні зміни в еконо�
мічному механізмі держави, вимагають постійного вдос�
коналення методології й методики обліку системи ре�
гулювання амортизаційної політики підприємства.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Прийняття Верховною Радою України Податково�

го кодексу накладає відбиток на питання регламентації
та регулювання амортизації необоротних активів.

Податковий кодекс розкриває нові підходи, що



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

69www.economy.in.ua

впливають на формування амортизації основних за�
собів.

Перш за все, Податковий кодекс трактує поняття
"основні засоби" замість категорії "основні фонди". Так,
основні засоби — матеріальні активи, у тому числі за�
паси корисних копалин наданих у користування діля�
нок надр, що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника по�
датку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зно�
сом та очікуваний строк корисного використання (екс�
плуатації) яких з дати введення в експлуатацію стано�
вить понад один рік (або операційний цикл, якщо він
довший за рік).

Встановлена нова межа вартості основних засобів
понад 2500 грн. надає можливість переводити велику
кількість об'єктів зі складу основних засобів до складу
малоцінних та швидкозношувальних предметів, що, в
свою чергу, автоматично впливає на вибір методів на�
рахування амортизації. Амортизація малоцінних необо�
ротних матеріальних активів і може нараховуватися за
рішенням платника податків у першому місяці викорис�
тання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка
амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амор�
тизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з
балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання
активом або в першому місяці використання об'єкта в
розмірі 100 відсотків його вартості.

Наступною важливою особливістю Податкового
кодексу України є те, що розкрито поняття "первісна
вартість об'єкта основних засобів". Відповідно до пунк�
ту 146.5 ст. 146 Податкового кодексу, первісна вартість
основних засобів складається з наступних витрат:

— суми, що сплачуються постачальникам активів та
підрядникам за виконання будівельно�монтажних робіт
(без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні
платежі, що здійснюються через придбання/отриман�
ня прав на об'єкт основних засобів;

— суми ввізного мита;
— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням

(створенням) основних засобів (якщо вони не відшко�
довуються платнику);

— витрати на страхування ризиків доставки основ�
них засобів;

— витрати на транспортування, установлення, мон�
таж, налагодження основних засобів;

— фінансові витрати, залучення яких до собівар�
тості кваліфікаційних активів передбачено положення�
ми (стандартами) бухгалтерського обліку;

— інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведен�
ням основних засобів до стану, в якому вони придатні
для використання із запланованою метою.

Даний перелік витрат ідентичний переліку витрат
відповідно до пункту 8 П (С) БО 7 "Основні засоби". По�
зитивним та економічно доцільним є уточнення та до�
повнення переліку витрат, які підлягають амортизації у
ст. 144 Розділу ІІІ Податкового кодексу:

— витрати на придбання довготермінових біологіч�
них активів для використання у господарській діяль�
ності;

— капітальні інвестиції, отримані платником подат�
ку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на прид�
бання об'єкта інвестування (основного засобу, немате�
ріального активу) за умови визнання доходів пропор�
ційно сумі нарахованої амортизації за таким об'єктом
відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2
ст. 137 цього Кодексу;

— сума переоцінки вартості основних засобів, про�
веденої відповідно до ст. 146 цього Кодексу;

— вартість безоплатно отриманих об'єктів енерго�
постачання, газо� і теплозабезпечення, водопостачан�
ня, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на
вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств

згідно з технічними умовами на приєднання до вказа�
них мереж або об'єктів.

Розширення переліку складу витрат надає мож�
ливість більш точно відображати структуру витрат, що
формують вартість необоротних активів, яка підлягає
амортизації з метою компенсації витрат на придбання
нових необоротних активів та відтворення структури
активів.

Також, згідно з п. 144.2 ст. 144 Розділу ІІІ Податко�
вого кодексу чітко встановлено, що не підлягають амор�
тизації та повністю належать до складу витрат за звітний
період витрати платника податку на ліквідацію основ�
них засобів.

Важливим є питання порядку амортизації витрат на
поліпшення основних засобів. Відповідно до п. 144.1
амортизації підлягають витрати на проведення ремон�
ту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшен�
ня основних засобів, що перевищують 10 % сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів, які
підлягають амортизації, на початок звітного року.

Згідно з п. 146.1 вартість, яка амортизується, обліко�
вується за кожним об'єктом, що входить до складу ок�
ремої групи основних засобів, у тому числі вартість ре�
монту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплат�
но або наданих в оперативний лізинг (оренду) як окре�
мий об'єкт амортизації. Згідно з п. 146.12 суму витрат,
що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів ос�
новних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що
не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів на початок звітного року, відно�
сять до витрат того звітного податкового періоду, в яко�
му такі ремонт та поліпшення були здійснені. Відповід�
но до п.146.11 первісну вартість основних засобів
збільшують на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та
поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція),
яка приводить до зростання майбутніх економічних
вигід, первісно очікуваних від використання об'єктів, у
сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості
всіх груп основних засобів, які підлягають амортизації,
на початок звітного податкового року з віднесенням
суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо яко�
го здійснюються ремонт і поліпшення.

Особливого значення набуває питання впливу пере�
оцінки основних засобів на порядок нарахування амор�
тизації. Підприємство може переоцінювати об'єкт ос�
новних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на
дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних за�
собів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх
об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей
об'єкт. Тобто переоцінка основних засобів дає мож�
ливість збільшувати суму амортизаційних відрахувань,
які є основним джерелом самофінансування та можуть
бути використані як джерело відтворення основних за�
собів.

Важливе місце в механізмі нарахування амортизації
займає класифікація груп основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів. Класифікаційний
перелік груп основних засобів та інших необоротних
активів у Податковому кодексі: група 1 — земельні
ділянки; група 2 — капітальні витрати на поліпшення
земель, не пов'язані з будівництвом; група 3 — будівлі,
споруди, передавальні пристрої; група 4 — машини та
обладнання, з них: електронно�обчислювальні машини,
інші машини для автоматичного оброблення інформації,
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інфор�
мації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім про�
грам, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/
або програм, які визнаються нематеріальним активом),
інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизато�
ри, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення
та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,
телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації,
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вартість яких перевищує
2500 грн.; група 5 — транс�
портні засоби; група 6 —
інструменти, прилади,
інвентар (меблі); група 7 —
тварини; група 8 — бага�
торічні насадження; група 9
— інші основні засоби; гру�
па 10 — бібліотечні фонди;
група 11 — малоцінні нео�
боротні матеріальні активи;
група 12 — тимчасові (нети�
тульні) споруди; група 13 —
природні ресурси; група 14
— інвентарна тара; група 15
— предмети прокату; група
16 — довгострокові біо�
логічні активи. Водночас Податковий кодекс встанов�
лює мінімальний строк корисного використання об'єктів
основних засобів (ст. 145.1), що становить від 2 до 20
років в залежності від групи, що не було передбачено
П(С)БО 7 "Основні засоби".

На нашу думку, в групі 5 "Транспортні засоби" з
мінімально допустимим строком корисного використан�
ня 5 років, даний норматив є необгрунтованим, оскіль�
ки не враховує важливі фактори сільськогосподарсько�
го виробництва, інтенсивність роботи в різних природ�
них умовах. Тому пропонується в даній групі окремо
виділяти сільськогосподарську техніку з мінімально до�
пустимим строком використання 4 роки.

Відповідно до Податкового кодексу серед шістнад�
цяти груп основних засобів земельні ділянки та природні
ресурси не мають визначених мінімально допустимих
термінів корисного використання. Однак, на нашу дум�
ку, доцільним є встановлення мінімального терміну ко�
рисного використання та нарахування амортизації на ці
групи основних засобів, оскільки амортизаційні відра�
хування, за своєю економічною сутністю, можуть бути
реальним джерелом формування амортизаційного фон�
ду, який дасть можливість підприємству відтворювати
основні засоби, тобто спрямовуватися на відновлення
родючості грунтів, а також підвищувати ефективність
використання природних ресурсів.

У процесі використання земельні ресурси виснажу�
ються, тому, на нашу думку, важливо застосовувати
систему амортизаційних відрахувань, які будуть покри�
вати потребу в коштах на поліпшення земельних ре�
сурсів, а також будуть своєрідним джерелом збережен�
ня коштів на підприємстві з метою їх використання, як
джерела інвестицій.

Метою нарахування амортизації за одним з п'яти
методів, запропонованих Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО), є
створення реального джерела відновлення основних
засобів.

Різні методи нарахування амортизації мають пере�
слідувати одну загальну вимогу: забезпечити система�
тичний та раціональний розподіл купівельної вартості
довгострокового активу нарахуванням зносу протягом
майбутніх періодів його корисного використання.
Підприємство самостійно обирає метод нарахування
амортизації та може змінювати його за умови, що за
новим методом буде отримано більшу економічну виго�
ду від його застосування.

Амортизація основних засобів нараховується із за�
стосуванням таких методів: 1) прямолінійного; 2) змен�
шення залишкової вартості; 3) прискореного зменшен�
ня залишкової вартості, 4) кумулятивного; 5) виробни�
чого; 6) 50% на 50%; 7) 100%.

У процесі проведення дослідження нами було роз�
роблено узагальнену таблицю переліку методів нараху�
вання амортизації об'єктів основних засобів, а також
мінімально допустимих строків їх використання відпо�
відно до вимог Податкового кодексу України (табл. 1).

Аналізуючи таблицю, можна сказати, що для окре�
мих груп основних засобів законодавство передбачає
певні методи нарахування амортизації. Так, наприклад,
метод прискореного зменшення залишкової вартості
застосовується лише при нарахуванні амортизації до
об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (маши�
ни та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

Податковим кодексом передбачено особливості
щодо можливості застосування того чи іншого методу
амортизації для окремих груп основних засобів та інших
необігових активів. Проте варто відзначити те, що немає
так званого податкового методу нарахування аморти�
зації, який широко використовується на підприємствах
України.

Амортизація об'єктів груп 9, 12, 14, 15 може нара�
ховуватися лише прямолінійним або виробничим ме�
тодом. Амортизація малоцінних необоротних матері�
альних активів і бібліотечних фондів може нарахову�
ватися за рішенням платника податків у першому місяці
використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вар�
тості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вар�
тості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з ак�
тивів (списання з балансу) внаслідок невідповідності
критеріям визнання активом або в першому місяці ви�
користання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вар�
тості.

Застосування методу прискореного зменшення за�
лишкової вартості прискорюватиме оборот основно�
го і оборотного капіталу знизить втрати від морально�
го зношення основних засобів. Підприємства будуть
мати можливість оперувати значно більшими сумами
тимчасово вільних коштів. Проте фактично значне
збільшення норм амортизаційних відрахувань ефектив�
не лише в рентабельних підприємствах із стійким
фінансовим становищем. Застосування прискорених
амортизаційних норм збитковими підприємствами
може викликати підвищення збитків, призвести до
зникнення довіри кредиторів та партнерів по бізнесу.
На тих підприємствах, де існує пряма залежність
фізичного зношених основних засобів виробництва від
ступеня їх експлуатації, слід використовувати спосіб
списання вартості пропорційно обсягу виробленої про�
дукції. За умов неконкурентноспроможності продукції
підприємства доцільно використовувати спосіб амор�
тизації, який дозволяє мінімізувати амортизаційні
відрахування.

Податковим кодексом передбачено пооб'єктне ве�
дення обліку вартості, яка амортизується. Це істотно
додасть роти бухгалтерам та ускладнить ведення об�
ліку основних засобів через збільшення рутинних опе�
рацій та структуризацію об'єктів амортизації. Згідно з
пп. 145 12 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу нара�
хування амортизації здійснюється протягом терміну
корисного використання (експлуатації) об'єкта, який
встановлюється наказом по підприємству під час виз�
нання цього об'єкта активом (у разі зарахування на
баланс), але не менше, ніж визначено в пункті 145.1, і

 
Методи амортизації 

Номер групи основних засобів та інші необоротні активи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мінімально допустимі строки корисного використання, років 

- 15 20 5 5 4 6 10 12 - - 5 - 6 5 7 

прямолінійний          Х Х      
зменшення залишкової 
вартості         Х Х Х Х  Х Х  

прискореного зменшення 
залишкової вартості  Х Х   Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х 

кумулятивний         Х Х Х Х  Х Х  

виробничий          X X      

50%/50%  Х Х Х Х Х Х Х Х   Х  Х Х Х 

100%  Х Х Х Х Х Х Х Х   Х  Х Х Х 

Таблиця 1. Узагальнений перелік методів нарахування амортизації

* власне дослідження.
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призупиняється на період його виводу з експлуатації
(для реконструкції, модернізації, добудови, дооблад�
нання, консервації та інших причин) на підставі доку�
ментів, які свідчать про виведення таких основних за�
собів з експлуатації. У Податковому кодексі правило
пооб'єктного обліку розповсюджується на всі групи
основних засобів та інших необігових активів Але по�
об'єктний облік основних засобів є обов'язковою умо�
вою управлінського обліку, тому це положення має й
позитивні наслідки.

Система обліку амортизації повинна забезпечува�
ти відображення здійснених господарських операцій
з нарахування та розподілу амортизації основних за�
собів. Вона відіграє значну роль в управлінні аморти�
заційною політикою, має важливе значення для забез�
печення контролю за порядком нарахування та розпо�
ділом сум амортизаційних відрахувань, спрямованих на
відтворення основних засобів підприємства та їх раці�
онального використання, тому необхідно провести
інвентаризацію активів, уточнити визначення груп ос�
новних засобів і нематеріальних активів (пп. 14.1.138),
сформувати й визначити їх вартість, визначити мето�
ди амортизації необоротних активів, документально�
го оформлювати всі операції з обліку основних засобів
та їх амортизації.

Прийнятий Податковий кодекс вносить суттєві
зміни щодо питань обліку амортизації основних засобів
загальновиробничого призначення. Особливо актуаль�
ним це питання є для господарюючих суб'єктів, які спе�
ціалізуються на вирощувані певних сільськогосподарсь�
ких культур та розведені тварин при допомозі сільсько�
господарської техніки. Особливістю використання
такої техніки є те, що один і той самий трактор може
бути задіяним для виконання різного виду робіт та для
обробітку різних сільськогосподарських культур, тому
виникає питання, яким чином розподіляти суму амор�
тизації даного трактору між відповідними культурами.
Раніше для цього Планом рахунків бухгалтерського
обліку був передбачений рахунок 91 "Загальновиробничі
витрати". Проте, відповідно до пп. 138.10.1 загальнови�
робничі витрати віднесені до інших витрат, які за п. 138.5
визнаються витратами звітного періоду і в кінці звітно�
го періоду підлягають списанню на фінансові результа�
ти. З однієї сторони, це позбавляє додаткової роботи
щодо розподілу сум загальновиробничих витрат на ок�
ремі об'єкти обліку, однак, з іншої — це не дає можли�
вості відслідкувати розподіл сум нарахованої аморти�
зації основних засобів загальновиробничого призначен�
ня.

Такий норматив не відповідає методиці, передба�
ченій Положенням (стандартом) бухгалтерського об�
ліку 16 "Витрати", за якою ці витрати у звітному періоді
включають до собівартості продукції і лише частково
відносять на фінансовий результат.

На нашу думку, в сільському господарстві необхід�
но здійснювати розподіл загальновиробничих витрат в
розрізі об'єктів обліку, на окремих аналітичних рахун�
ках рахунку 23 "Виробництво" з наступною кореспон�
денцією рахунків Д 231 "Рослинництво" К 235 "Машин�
но�тракторний парк".

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Питання визначення та нарахування амортизації

набуває важливого значення, оскільки підприємство
зацікавлене в тому, щоб мати можливість за допомогою
амортизаційних відрахувань отримати реальне джере�
ло відтворення основних засобів. Тому впровадження
Податкового Кодексу України в аспекті регулювання
амортизаційної політики підприємств має низку пере�
ваг: податкове законодавство певною мірою узгодже�
но з П(С)БО; структуровано об'єкти амортизації відпо�
відно до економічного змісту; визначено мінімальні тер�
міни корисного використання об'єктів основних засобів;
спрощено податковий облік.

Проте, Податковий кодекс не регламентує проце�
дури акумулювання сум грошових коштів для створен�
ня амортизаційного фонду з метою відтворення основ�
них засобів підприємства. Виходячи з цього, необхідно
подальші дослідження проводити у напрямі вирішення
даної проблеми.
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ВСТУП
Розвиток глобалізаційних процесів, масштабне пе�

реміщення фінансових ресурсів між різними країнами
відкривають об'єктивні можливості для фінансування
економічного росту. Проте збільшуються ризики виве�
дення фінансових потоків у сферу тіньового обігу ка�
піталу.

У сучасному світі немає жодної країни, жодної еко�
номіки, в якій би не існувало тіньового сектора в більших
чи менших масштабах. Тіньова діяльність стає все більш
диверсифікованою та розповсюджується на ті сфери, де
раніше вона не проявлялась. Динамічно розвиваються
тіньові міжнародні зв'язки, тіньова економіка набуває
регіональних, а в деяких сферах (наприклад, торгівля
наркотиками) і світових масштабів. Висока мобільність
факторів виробництва, використання нових інформа�
ційно�комунікаційних технологій призвело не тільки до
формування єдиного економічного, фінансового сере�
довища, але й до глобалізації тіньової економіки.

Актуальність питання іллегалізації економічної
діяльності через складність її наслідків для довгостро�
кового зростання країни зумовила значну зацікав�
леність вітчизняних та зарубіжних авторів у дослідженні
даного явища. Сутність, структуру та чинники іллегалі�
зації економічної діяльності досліджували: Турчинов В.О.,
Варналій З.С., Антипов В.І., Бірюков Г.М., Гриневич А.Г.,
Краус Н.М., Молчанова Т., Нєкрасов В., Єріашвілі Н.Д.,
Ніколаєві Н.І., Шевяков А.Ю., Осипенко О.В., з кримі�
нологічної точки зору іллегалізацію економіки розгля�
дали: Попович В.М., Долгова А.І., Ванюшкін С.В., Куче�
ров І.І., Пахомов В.Д., та інші. Проте багато аспектів цієї
наукової проблеми є й досі дискусійними, недостатньо
розкритими та потребують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження особливостей іллега�

лізації економічної діяльності у сфері зовнішньої
торгівлі в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
До найбільш значних секторів тіньової економіки в

сучасній Україні відносять сферу зовнішньої торгівлі [1;
2; 3].
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Іллегалізована економічна діяльність у сфері зов�
нішньої торгівлі — це сумнівні або протизаконні фінан�
сово�господарські операції, які здійснюються суб'єк�
тами зовнішньоекономічної діяльності з метою міні�
мізації митних платежів та податків, отриманню над�
прибутків та вивозу фінансових ресурсів за межі краї�
ни.

У сфері зовнішньої торгівлі яскраво проявляються
усі форми іллегалізованої економіки, які можна струк�
турувати за двома основними критеріями: рівень при�
ховування від офіційного обліку та ступінь порушення
законодавства рис. 1.

Для неофіційної економічної діяльності у сфері зов�
нішньої торгівлі характерними є порушення законодав�
ства у формі повного або часткового ухилення від спла�
ти митних платежів та податків при перетині товарів
через кордон шляхом їх недостовірного декларування.
До використовуваних при цьому методів можна віднес�
ти: спотворення номенклатури, порушення ідентифі�
кації товарів, віднесення готових виробів до комплек�
туючих та деталей, зміна кількості та якості, зміна тех�
нічних характеристик, заниження реальної фактурної
вартості товарів, невірне застосування критерію достат�
ньої переробки товару, фальсифікація інформації про
країну походження товарів з метою, застосування ре�
жиму найбільшого сприяння.

У розвитку неофіційної економічної діяльності у
сфері зовнішньої торгівлі значну роль відіграють оф�
шорні центри. Це зумовлено тим, що, не дивлячись на
глобалізацію економіки, зберігаються відмінності між
податковими ставками у різних країнах. У зв'язку з цим
суб'єкти ринку намагаються мінімізувати сплату по�
датків з використанням офшорних зон, вивести з�під
контролю фіскальних та правоохоронних органів час�
тину найбільш сумнівних або протизаконних фінансо�
во�господарських операцій.

Неофіційна економіка у сфері зовнішньої торгівлі
пов'язана з діяльністю різних суб'єктів:

— експортерів, які використовують трансфертні
ціни з метою вивозу фінансових ресурсів та ухилення
від сплати податків до бюджету;

— імпортерів, які використовують "сірі" схеми з ме�
тою ухилення від сплати податків до бюджету.
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До неформальної економічної
діяльності у сфері зовнішньої тор�
гівлі необхідно віднести неформаль�
ну транскордонну торгівлю ("неор�
ганізований" імпорт) — легальний
ввіз товарів до країни фізичними
особами ( як резидентами, так і не
резидентами ) з метою подальшого
продажу на внутрішньому українсь�
кому ринку. За умов такої торгівлі,
Україна, окрім митних податків,
втрачає також податки з прибутку
від продажів ввезених товарів. Крім
того, товари, ввезені людьми ніби
для особистого використання, не
проходять жодних перевірок та мо�
жуть бути шкідливими для здоров'я
та життя населення (токсичні іграш�
ки та радіоактивний посуд).

Такий вид торгівлі є законним,
бо довести, що громадянин ввозить
товари не для особистого вжитку, є майже неможливо.

У сфері зовнішньої торгівлі розповсюдженні також
фіктивні угоди, які використовуються для приховуван�
ня реально здійсненої операції з метою:

— сплати по ній меншої кількості податків;
— вивозу фінансових ресурсів.
Найбільш яскравим прикладом фіктивної операції є

псевдоекспорт. Сутність його полягає в тому, що при
здійсненні контракту, який ніби передбачає експорт то�
вару, останній митний кордон не перетинає, а реалізуєть�
ся всередині країни. Однак документи оформлюються як
на здійснений експорт, з метою незаконного повернен�
ня податку на додану вартість ( далі ПДВ). Основними
тенденціями, що характеризують ситуацію у сфері адмі�
ністрування ПДВ, є: зниження економічної ефективності
адміністрування ПДВ на фоні посилення галузевих та
міжрегіональних диспропорцій у його відшкодуванні, що�
річне збільшення кількості злочинів у структурі економ�
ічної злочинності та розмірів заподіяної ними шкоди, ви�
сокий рівень латентності злочинів, недосконалість та не�
стабільність вітчизняного законодавства, корупційні про�
цеси в державі та низька ефективність роботи контро�
люючих та правоохоронних органів [4].

Механізми незаконного відшкодування ПДВ через
експортно�імпортні операції зображено на рис. 2.

Неправомірне масове застосування суб'єктами зов�
нішньоекономічної діяльності пільг по ПДВ, які направ�
лені на стимулювання вітчизняного експорту та покра�
щення інвестиційного клімату, не тільки завдає непоп�
равної шкоди державному бюджету, але і гальмує
здійснення належних виплат законослухняним платни�
кам податків.

Нелегальна економічна діяльність у сфері зовніш�
ньої торгівлі пов'язана, зокрема, з діяльністю фізичних
осіб — нерезидентів, які незаконно пе�
ребувають на території України.

Існування тісного зв'язку між неле�
гальною трудовою міграцією та іллега�
лізованою економікою є безперечним. З
однієї сторони, іллегалізована економ�
іка провокує нелегальну міграцію, пре�
д'являючи попит саме на дешеву та без�
захисну працю мігрантів, заохочуючи їх
відмову від легалізації свого статусу. З
іншої сторони, нелегальні мігранти в
країні, для яких офіційна зайнятість є
неможливою, стимулюють розвиток та
процвітання іллегалізованого сектора
економіки.

Кримінальна економіка у сфері зов�
нішньої торгівлі включає в себе дві гру�
пи правопорушень:

1. Порушення встановленого поряд�

ку переміщення матеріальних і нематеріальних об'єктів
через митний кордон України:

— контрабанда — переміщення товарів через мит�
ний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю, вчинене у ве�
ликих розмірах, а також незаконне переміщення істо�
ричних та культурних цінностей, отруйних, сильно�
діючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів,
зброї та боєприпасів (крім гладко ствольної мисливсь�
кої зброї та бойових припасів до неї), спеціальних
технічних засобів негласного отримання інформації,
а так сама контрабанда сировинних стратегічно важ�
ливих товарів, щодо яких законодавством встановле�
но відповідні правила вивезення за межі України (ст.
201 КК України).

2. Порушення встановленого порядку міжнародної
торгівлі, а також надходжень до державного бюджету
грошових коштів від суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності:

— ухилення від сплати податків (ст. 212 КК Украї�
ни);

— неповернення з�за кордону коштів в іноземній
валюті (ст. 207 КК України) [5].

 Будь�яка економічна діяльність здійснюється при
взаємодії суб'єктів. При розгляді явищ іллегалізованої
економіки як похідної дід легального сектора доцільно
її визначити як систему відносин між окремими індиві�
дами, групами індивідів, індивідами та інституціональ�
ними одиницями, між окремими інституціональними
одиницями з приводу виробництва, розподілу, перероз�
поділу, обміну та споживання матеріальних благ та по�
слуг, результати яких з тих чи інших причин не врахо�
вуються державними органами статистики [7]. Можна
виокремити наступні три основних рівня суб'єктів , кла�
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Рис. 1. Структура іллегалізованої економічної діяльності
у сфері зовнішньої торгівлі

Рис. 2. Механізми незаконного відшкодування ПДВ через
експортно3імпортні операції [5]
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Ухилення від сплати ПДВ 
при імпорті товарів за 
заниженими цінами 

1.  Експорт за штучно завищеними цінами з 
використанням у ланцюзі: 
-  постачальників фіктивних підприємств; 
- офіційного виробника. 
2. Експорт за завищеними цінами із застосуванням 
штучного виробництва товарів, які експортуються. 
3. Реалізація товарів за експортними угодами без 
фактичного перетинання ними митного кордону. 
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сифікованих за ієрархічною підпорядкованістю між
ними.

1. Високий рівень — займають корумповані пред�
ставники бюрократії, працівники великих фірм та кор�
порацій, державних та акціонерних підприємств які кон�
тролюють діяльність іллегалізованих структур в своїх
організаціях, а також окремі працівники правоохорон�
них органів, пов'язані з кримінальними авторитетами.
Даний рівень суб'єктів деякі економісти трактують як
необхідну для іллегалізованої економіки систему вла�
ди [8].

2. Середній рівень — місце в "центрі" займають менш
впливові представники тих самих соціальних груп, а та�
кож підприємці та деякі високооплачувані професіона�
ли з числа спеціалістів, пов'язані з діяльністю іллегалі�
зованих структур.

3. Нижчий рівень — містить значну частину спе�
ціалістів та найманих працівників у тіньових підпри�
ємців, представників трудових колективів державних
підприємств, а також безробітних, оплата праці та по�
слуг яких залежить від діяльності іллегалізованих
структур [9]. Ці суб'єкти не володіють офіційним еко�
номічним статусом та діють без будь�якої реєстрації та
контролю в сфері паралельної економіки [11]. В.
Гінзбург розглядає даний рівень як особливий сектор
виробничої функції, де зайнята без офіційної реєстрації
частина робочої сили [12].

 Суб'єкти іллегалізованої економіки являють собою
організаційно оформлену сукупність, діяльність якої
здійснюється по налагодженому механізму з притаман�
ним йому алгоритмом злочинів. При взаємодії різнорі�
вневих суб'єктів у процесі іллегалізованої економічної
діяльності формуються стійкі механізми нелегальних
зв'язків між ними, між ними та суб'єктами легальної
економіки, норми та правила, які підпорядковують їхню
діяльність в тих чи інших сферах іллегалізованої еко�
номіки. За таким підходом до суб'єктного складу, вчені
розділяють всіх учасників іллегалізованих відносин на
чотири групи [12]:

1) "тіньовики" — частина населення, безпосередньо
зайнята в тіньовій сфері, яка не приховує свої нелегальні
зв'язки.

2) "включені спостерігачі" — ті, хто знаходяться в
тіньовому середовищі, спостерігають її з середини, але
про особисту участь у іллегалізованих угодах не згаду�
ють.

3) "спостерігачі зі сторони" — респонденти, які су�
дять про ті чи інші прояви іллегалізованої економіки,
не будучи самі в неї включеними або не наважуючись в
цьому зізнатися.

4) "жертви" — постраждалі від корупціонерів та
іллегалізованих суб'єктів, але з ними ніяк не пов'язані.

Необхідно відмітити, що за певних економіко�пра�
вових умов суб'єкти іллегалізованої діяльності мо�
жуть переходити в легальний сектор і навпаки, в за�
лежності від того, наскільки та чи інша сфера еконо�
міки сприяє досягненню основної мети — максимі�
зації прибутку.

 Порівнюючи різні критерії легального та
іллегалізованого секторів, вибудовується на�
ступна схема — табл. 1.

 Аналізуючи табл. 1, можна зробити висно�
вок, що іллегалізований сектор економіки при�
ваблює суб'єктів підприємницької діяльності
низькими бар'єрами входу ( відсутністю необ�
хідності отримувати ліцензії не експорт та
імпорт окремих видів товарів, можливістю
здійснювати операції з зовнішньої торгівлі то�
варами, які підлягають квотуванню без отри�
мання дозволів ), високими прибутками (за ра�
хунок ухилення від сплати податків), викорис�
танням фізичних осіб — нерезидентів, які не�
законно перебувають на території України,
іллегальним кредитуванням та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, специфіка іллегалізації у сфері зов�

нішньої торгівлі характеризується тим, що тут право�
порушення мають комплексний характер, порушуючи
митне, податкове та валютне законодавство. Криміна�
лізація відносин у сфері зовнішньої торгівлі є однією з
основних загроз економічній та в цілому національній
безпеці України. Вирішення даної проблеми передбачає
розробку та одночасно реалізацію системи засобів по
удосконаленню регулювання та контролю експортно —
імпортних операцій, а також створення сприятливого
інвестиційного клімату у країні.
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Критерії порівняння Легальний сектор Іллегалізований сектор 

Барєри входу Високі Низькі 
Використання реклами Обовязкове  Рідко вікиристовується 
Робочий час Регулярний Нерегулярний 
Прибуток Нормальний Високий 

Фінансовий сервіс Легальне кредитування Використання особистих, 
тіньових зв’язків  

Державні субсидії Надаються Відсутні 

Кваліфікація 
Підтверджена 
(відповідними дипломами 
та сертифікатами)  

Не підтвердженна  

Таблиця 1. Критерії порівняння легального та іллегалізованого
секторів [13]
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ВСТУП
Однією з найважливіших складових єдиної системи

національної безпеки є економічна безпека держави, яка
виступає вирішальною умовою реалізації національних
інтересів. У свою чергу, злиття та поглинання суб'єктів
господарювання зумовлюють значний перелік загроз та
додаткових можливостей для національної економіки.
Слід відзначити, що проблематика виникнення та усу�
нення загроз національній економіці лежить у площині
управління економічною безпекою держави. Саме тому
наукові дослідження даного напряму є надзвичайно ак�
туальними в час пошуку пріоритетів державної еконо�
мічної політики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження параметрів економіч�

ної безпеки в контексті корпоративної консолідації та
систематизація недоліків методики розрахунку рівня
економічної безпеки України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах проблемі визначення економіч�

ної безпеки та факторів, що на неї впливають, при�
діляється багато уваги. Це зумовлено проявами негатив�
них наслідків світової фінансової кризи та погіршенням
основних макроекономічних індикаторів розвинених
країн та країн, що розвиваються.

Взагалі, серед науковців відсутній єдиний підхід до
трактування змісту поняття "економічна безпека дер�
жави". Тому вважаємо за доцільне присвятити увагу
визначенню сутності даного терміна.

Васильців Т.Г. стверджує, що термін "економічна
безпека" з'явився у 1970�х роках і спрощено трактував�
ся "як економічний метод забезпечення національної
безпеки" [2, с. 12], сьогодні ж поняття економічної без�
пеки держави визначають як загальнонаціональний ком�
плекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкого
розвитку та удосконалення структури економіки, ство�
рення механізму протидії внутрішнім і зовнішнім заг�
розам.

Г. Пастернак�Таранушенко вважає, що економічна
безпека — це стан держави, що забезпечує можливість
створення і розвитку умов для плідного життя її насе�
лення, перспективного розвитку її економіки в майбут�
ньому та зростання добробуту її мешканців [5, с. 29].
Даний підхід вважаємо недостатньо конкретним, адже

конструкція "стан, за якого забезпечується можливість
створення умов" — надто ускладнена та незрозуміла.

Більш зрозумілою та коректною є позиція Шурши�
на В. О., який формалізує економічну безпеку як узго�
дження різноманітних інтересів, що забезпечує стійкість,
адаптивність, самоорганізацію і розвиток економіки у
взаємодії із зовнішнім середовищем її функціонування
[11, с. 7].

Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід Коковсь�
кого Л. О., який зазначає, що економічна безпека — це
стан економіки, який дозволяє запобігти зовнішнім і
внутрішнім загрозам та забезпечити сталий соціально�
економічний розвиток [3, с. 3]. Трактування сутності
досліджуваного поняття як стану вдало доповнюється
його розглядом через призму визначальних показників,
запропонованим Саєнко О. С., який визначає економіч�
ну безпеку як здатність економічної системи країни збе�
рігати значення ключових параметрів її функціонуван�
ня в певних заданих межах незалежно від впливу нега�
тивних факторів внутрішнього та зовнішнього середо�
вища [7, с. 3]. Комбінація двох останніх визначень, на
нашу думку, дозволить достатньо адекватно охаракте�
ризувати зміст поняття "економічна безпека держави"
за умови визначення та опису характеру загроз (нега�
тивних факторів), на які роблять акцент їх автори.

Вважаємо, що основні загрози економічній безпеці
країни пов'язані з наступними явищами:

— спад виробництва, який провокує зниження до�
ходів у суспільстві, зростання соціальної напруги, втра�
ту позицій вітчизняними виробниками на внутрішніх і
зовнішніх ринках, незадоволеність попиту;

— систематичні порушення законних прав та інте�
ресів окремих учасників (категорій учасників) економі�
чної діяльності, що призводить до диспропорцій у роз�
витку економічної системи та зниження ефективності
використання ресурсів;

— несправедливість розподілу ресурсів між учасни�
ками, що зумовлює зниження ефективності їх викорис�
тання та поглиблення соціального розшарування сус�
пільства.

Зазначені явища характеризують прояви та наслідки
впливу несприятливих факторів на національну еконо�
міку, не конкретизуючи при цьому причини їх виник�
нення. Причинами прояву перерахованих явищ можуть
бути різноманітні економічні процеси, систематизація
та достатньо повне врахування яких в наукових дослі�
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дженнях є надзвичайно ускладненим. Це зумовлено як
складністю економічної системи, будь�яка дослідниць�
ка модель якої є надто спрощеною, так і сучасним ди�
намізмом розвитку економічних відносин, в умовах яко�
го ускладнюється достовірність прогнозування та адек�
ватність планування. З огляду на зазначене вище, вва�
жаємо, що державне управління економічною безпекою
країни повинне грунтуватися на своєчасному виявленні
факторів, вплив яких з високою мірою вірогідності може
призвести до виникнення в національній економіці од�
ного з наведених вище явищ, та своєчасному усуненні
деструктивних чинників.

Серед завдань, вирішення яких пов'язане із забез�
печенням економічної безпеки країни, найбільш важли�
вими є:

— забезпечення незалежності національної еконо�
міки, економічного суверенітету країни, її енергетич�
ної незалежності;

— ефективне задоволення матеріальних потреб осо�
би, суспільства і держави;

— підтримка необхідного рівня соціальної та по�
літичної стабільності суспільства;

— створення умов для гармонійного розвитку сис�
теми економічних відносин;

— підтримка необхідного рівня соціальної та по�
літичної стабільності суспільства;

— ефективний захист внутрішніх і зовнішніх ринків;
— захист усіх форм власності;
— забезпечення стійкості розвитку економіки краї�

ни в умовах непередбаченого розриву міжнародних еко�
номічних зв'язків;

— забезпечення стійкості економіки в разі виник�
нення надзвичайних ситуацій природного і техногенно�
го характеру, а також збройних конфліктів різного
рівня;

— нейтралізація впливу на економіку кримінальних
структур тощо [10].

Наведений перелік завдань є актуальним для підтри�
мання економічної безпеки будь�якої країни в будь�
який період її розвитку, проте пріоритетність завдань
повинна визначатися, виходячи з конкретної ситуації.
Так, Варналій З., говорячи про економічну безпеку Ук�
раїни, наводить наступний перелік найактуальніших, на
його думку, заходів її забезпечення:

— діагностика галузевої конкурентоспроможності,
створення умов для входження до світової господарсь�
кої системи;

— вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які
в змозі забезпечити вихід на світові ринки;

— розробка програм та механізмів їх реалізації
відповідно до обраних пріоритетів;

— забезпечення активної участі в реалізації програм
держави та інших суб'єктів господарської діяльності.

У сучасних умовах вважаємо наведений перелік не�
достатньо повним. Перелічені завдання пов'язані із
гідним позиціюванням країни на міжнародній арені, а
для України більш актуальною є проблема не стільки
включення у світову економіку, скільки зміна існуючої
позиції на більш прийнятну. Тому доцільним є не тільки
ідентифікація та розвиток конкурентоспроможних га�
лузей, але і обгрунтування обмежень у сфері зовнішньо�
економічної діяльності та створення умов для збільшен�
ня кількості виробництв, які можуть забезпечити країні
лідерство в окремих сферах світової економіки.

Важливим необхідним елементом, з якого розпочи�
нається робота державних органів щодо усунення заг�
роз економічній безпеці та яким вона продовжується
після реалізації відповідного комплексу заходів, є кон�
троль за станом економіки, який здійснюється через
розрахунок та аналіз відповідних показників. Тобто
державне управління економічною безпекою країни
потребує відповідного методичного інструментарію,
який би дозволяв комплексно оцінювати стан національ�
ної економіки.

На державному рівні відповідна методика розроб�
лена та затверджена Міністерством економіки України
[4]. В зазначеному документі визначено основні
дефініції в сфері економічної безпеки України та наве�
дена методика розрахунку інтегрального індексу еко�
номічної безпеки на основі значень 117 індикаторів.
Індикатори згруповані відповідно до окремих складо�
вих економічної безпеки. Всього в методиці представ�
лено десять груп індикаторів, що характеризують:

— макроекономічну безпеку;
— фінансову безпеку;
— зовнішньоекономічну безпеку;
— інвестиційну безпеку;
— науково�технологічну безпеку;
— енергетичну безпеку;
— соціальну безпеку;
— демографічну безпеку;
— продовольчу безпеку;
— виробничу безпеку.
Наведений перелік свідчить про всеохоплюючий ха�

рактер державної методики оцінки економічної безпе�
ки України. Крім того, розрахунок інтегрального індек�
су дозволяє оцінити економічну ситуацію в країні ком�
плексно, а можливість розрахунку інтегрального показ�
ника за кожною з наведених компонент дозволяє ана�
лізувати ситуацію за сферами економіки. Проте досяг�
нення зазначених переваг обумовило і ряд недоліків,
притаманних методиці. Основним з них, на нашу думку,
є незначний вплив кожного окремого індикатора на за�
гальний результат. Причому це стосується як загально�
го інтегрального індексу економічної безпеки країни,
так і індексів за окремими групами. Наприклад, такий
індикатор, як частина іноземного банківського капіта�
лу в загальному обсязі банківського капіталу, формує
лише 0,8% значення інтегрального індексу економічної
безпеки України. Хоча, навіть за умови оптимальних
значень решти індикаторів (коли інтегральний індекс
буде близьким до 1), сумнівною є економічна безпека
країни, банківською системою якої володіють іноземні
компанії. Проте за існуючої методики оцінки економі�
чної безпеки України досягнення навіть надзвичайно
критичного рівня окремими індикаторами не викличе
суттєвого зниження загального інтегрального індексу
та може стати причиною невиправданої бездіяльності
органів державного регулювання.

Наступним важливим недоліком, який притаманний
методикам з обмеженою кількістю показників, є про�
блема необхідності та достатності індикаторів. Питан�
ня доцільності включення окремих індикаторів до ме�
тодики оцінки економічної безпеки України, з огляду
на суттєвість їх аналітичного значення та достатність
визначеного набору параметрів для забезпечення ком�
плексної оцінки, є апріорі дискусійним.

Вважаємо за доцільне оцінити ступінь включеності
до методики розрахунку рівня економічної безпеки
України загроз для розвитку національної економіки,
які виникають внаслідок злиттів і поглинань суб'єктів
господарювання, систематизованих нами в табл. 1.

Загроза збереження низької ефективності менедж�
менту та зниження ефективності діяльності підприємств
через невиправдані злиття і поглинання, за умови масо�
вого характеру її прояву, опосередковано виражати�
меться у погіршенні індикаторів більшості складових
економічної безпеки, насамперед, через зниження мак�
роекономічної та виробничої безпеки. Крім того, відоб�
раження даної загрози на індикаторах, включених до
Методики, є свідченням втрати можливості своєчасної
корекції ситуації. З іншого боку, враховувати дану
загрозу в макроекономічних масштабах надзвичайно
складно. Управління даною загрозою, на нашу думку,
може бути достатньо ефективним за умови задіяння
механізмів регулюючого впливу держави на етапі про�
ведення злиття і поглинання на рівні кожного окремо�
го етапу.
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Загроза звільнення частини працівників, яка може
виникнути внаслідок злиттів і поглинань, представлена
в Методиці такими показниками соціальної безпеки
України, як рівень безробіття та рівень тривалого без�
робіття у працездатному віці. Дані індикатори достат�
ньо повно відображають вплив зазначеної загрози на
економічну безпеку країни, але мають ретроспективний
характер. Їх погіршення дозволяє констатувати знижен�
ня економічної безпеки. Зазначені індикатори не мають
цінності на етапі виявлення загрози та розробки пре�
вентивних заходів. Найбільш ефективні заходи з нейт�
ралізації загрози звільнення частини працівників мож�
ливі, як і у попередньому випадку, на рівні окремої опе�
рації злиття і поглинання під час її проведення.

Загроза скорочення надходжень до бюджету в Ме�
тодиці представлена дуже слабо. Такі індикатори бю�
джетної безпеки України, як рівень перерозподілу ВВП
через зведений бюджет та індикатори, пов'язані з обся�
гами дефіциту (профіциту) державного та зведеного
бюджету, представляють дану загрозу дуже опосеред�
ковано, оскільки залежать від цілого комплексу інших
факторів. Вважаємо, що контроль за впливом злиттів і
поглинань на доходну частину бюджету повинен відбу�
ватися ще на етапі проведення кожної окремої угоди.

Загроза переважного використання низькоквалі�
фікованого вітчизняного персоналу в Методиці не
відображена. Вважаємо, що даний факт є суттєвим не�
доліком Методики, адже попит на робочу силу відпові�
дної кваліфікації зумовлює соціальні зрушення в
суспільстві, що реалізуються через здобуття відповід�

ної освіти. Загальний освітній
рівень населення та рівень його
професійної підготовки в значній
мірі визначають економічну авто�
номність держави у прийнятті важ�
ливих рішень на різних рівнях уп�
равління національним господар�
ством та у можливості його забез�
печення (при потребі) лише місце�
вими кадрами. Управління загро�
зою переважного використання
низькокваліфікованого місцевого
персоналу, на нашу думку, повин�
но бути пов'язане, насамперед, із
відповідною довгостроковою за�
гальнодержавною політикою.

Згортання НДДКР та денаціо�
налізація їх результатів як загроза
економічній безпеці України в Ме�
тодиці також відображена слабо.
Індикатори методики свідчать, на�
самперед, про результати науково�
технічної та інноваційної діяль�
ності. Серед показників, які визна�
чають перспективний стан науко�
во�технологічної безпеки, слід ви�
ділити: питому вагу видатків дер�
жавного бюджету на науку у ВВП,
кількість спеціалістів, які викону�
ють науково�технічні роботи та
співвідношення частки фундамен�
тальних досліджень, прикладних
досліджень, науково�технічних
розробок та науково�технічних
послуг, виконаних власними сила�
ми в загальному обсязі. Тобто
відслідковування динаміки потен�
ціалу наукового та інноваційного
розвитку національного господар�
ства практично не ведеться. Не
досліджується також ситуація з
відчуженням прав на результати
наукової і інноваційної діяльності
на користь іноземних суб'єктів. В

даному контексті слід зазначити, що загроза згортання
та денаціоналізації результатів наукових досліджень по�
в'язана не тільки з наслідками злиттів і поглинань. Вона
є визначальною для економічної безпеки країни в дов�
гостроковому періоді, а таке поверхове ставлення до
неї, яке представлене в Методиці, є неприпустимим.

Згортання та закриття окремих виробництв, ліквіда�
ція виробничих потужностей внаслідок злиттів і погли�
нань, які можуть становити загрозу економічній безпеці
України, в Методиці представлені опосередковано та
звужено. Стан виробничої безпеки як складової еконо�
мічної оцінюється, зокрема на основі індикаторів струк�
тури промислового виробництва. Тобто структурні
зміни в економіці, які можуть відбутися внаслідок реа�
лізації зазначеної загрози, до певної міри відобразять�
ся на інтегральному індексі, але значна частина таких
змін залишиться поза увагою, оскільки в Методиці вра�
хована лише структура промислового виробництва.
Крім того, як і в попередніх випадках, результати оцін�
ки економічної безпеки держави дозволять констату�
вати її зниження, вони слабопридатні до обгрунтуван�
ня та реалізації превентивних заходів.

Необхідність забезпечення ефективного викорис�
тання виявлених внаслідок злиттів і поглинань ресурсів,
відмічена нами в табл. 1 як загроза національній еко�
номіці, значною мірою являє собою завдання для органів
державного регулювання, а негативні прояви, пов'язані
з ним, можуть виникати лише в разі масового вивільнен�
ня ресурсів та неспроможності їх ефективного викори�
стання в достатньо короткий термін. В такому випадку

Таблиця 1. Недоліки Методики розрахунку рівня економічної безпеки України,
затвердженої Міністерством економіки України*

* Власна розробка автора
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держава понесе значні втрати, а національне господар�
ство може втратити левову частину ресурсів.

Індикатори прояву загроз інтенсивної експлуатації
ресурсів без урахування національних інтересів та ви�
везення прибутку за кордон в Методиці також представ�
лені опосередковано і звужено. Про їх вплив можна
судити, виходячи зі значень показників зовнішньоеко�
номічної безпеки. Оцінку даної загрози, на нашу дум�
ку, слід доповнити показником, що характеризував би
тенденцію до репатріації прибутку, а структуру експор�
ту доцільно розділяти не тільки за ступенем переробки,
але і за рівнем небезпечності виробництва (хоча б з по�
зиції загрози життю та здоров'ю населення та впливу
на екологічну ситуацію).

Загроза втрати контролю над економічною ситуа�
цією в країні в Методиці представлена такими індика�
торами, як частка іноземного банківського капіталу в
загальному обсязі банківського капіталу, частка сукуп�
ного обсягу статутних капіталів страхових компаній, що
належать нерезидентам у загальному їх обсязі, та част�
ка прямих іноземних інвестицій у загальному обсягу
інвестицій. Вважаємо, що врахування даної загрози при
визначенні економічної безпеки країни недостатньо
адекватне, що зумовлено двома причинами: сукупний
вплив перелічених індикаторів на загальний інтеграль�
ний індекс є незначним, не враховано рівень контролю
зарубіжних компаній над нефінансовими структурами,
як загалом, так і в розрізі галузей (наприклад, над
підприємствами паливно�енергетичного комплексу).

Погіршення експортного потенціалу економіки та
зниження конкурентоспроможності експортерів в
якості загроз економічній безпеці України при розра�
хунку інтегрального її індексу проявляються через інди�
катори зовнішньоекономічної безпеки, які мають кон�
статуючий характер та слабо орієнтовані на поперед�
ження негативних проявів.

Відсутність довгострокових планів розвитку підпри�
ємств, що поглинаються іноземними компаніями, не має
відображення в Методиці, хоча і визначає економічну
безпеку країни в довгостроковому періоді.

Загрози витіснення національних інвестицій та ви�
везення інвестиційних ресурсів за кордон слабо пред�
ставлені в Методиці. Частково про них можна судити,
виходячи з індикатора частки іноземного капіталу в за�
гальному обсязі банківського капіталу, оскільки вітчиз�
няні банки є основними концентраторами і розпоряд�
никами інвестиційних ресурсів в Україні. Проте адек�
ватна оцінка зазначених загроз можлива лише при вра�
хуванні індикаторів транскордонного переміщення інве�
стиційних ресурсів.

Нестабільність фондового ринку як наслідок спеку�
лятивних операцій злиттів і поглинань та загроза еко�
номічній безпеці України в Методиці представлена по�
казниками безпеки фондового ринку. Проте їх переваж�
на пов'язаність із державними цінними паперами та не�
врахування показників динаміки фондового ринку зу�
мовлює низький аналітичний потенціал даних індика�
торів.

Таким чином, на основі проведеного вище аналізу,
можемо систематизувати та згрупувати недоліки Мето�
дики. На нашу думку, їх доцільно розділити на дві кате�
горії: загальні (характерні для Методики як для інстру�
менту оцінки економічної безпеки країни) та специфічні
(пов'язані із недостатнім врахуванням впливу злиттів і
поглинань на економічну безпеку України).

Систематизовані недоліки дозволяють констатува�
ти потребу в удосконаленні методичних підходів до
оцінки економічної безпеки України. Слід також заз�
начити, що виявлені нами специфічні недоліки методи�
ки знижують її адекватність не тільки у врахуванні заг�
роз економічній безпеці України, які виникають при
злиттях і поглинаннях суб'єктів господарювання, але і
дозволяють робити висновки про загальну її недоско�
налість для застосування у вітчизняних умовах.

Крім того, визначена вище потреба у проведенні
превентивних заходів із забезпечення окремих аспектів
економічної безпеки України на рівні окремих угод
злиття та поглинання загалом відповідає науковим
підходам щодо розмежування рівнів системи безпеки
національної економіки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в результаті проведеного досліджен�

ня варто зазначити, що економічна безпека країни
формується на різних рівнях, а відповідно вона також
потребує державного регулювання на даних рівнях.
Тобто визначені нами загрози економічній безпеці
країни, які виникають в результаті злиття та поглинан�
ня суб'єктів господарювання, потребують розробки
відповідної системи заходів. Констатовані недоліки
даної системи забезпечення економічної безпеки Ук�
раїни вимагають проведення грунтовного аналізу
наслідків злиттів і поглинань для національної еконо�
міки, результати якого дозволять обгрунтувати
відповідні рекомендації.
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Динамізм соціальних змін, що відбуваються в сучасному
суспільстві, проблеми і конфлікти, які виникають, висувають
як перед теорією, так і перед практикою управління нові зав�
дання. Одне із них полягає в розробленні системи управлін�
ня процесами, які дозволяють успішно захистити соціальні
підсистеми і окрему особу від деструктивних процесів, за�
безпечити кожній людині гідне життя, найповніше викорис�
тати соціальні ресурси, перш за все — ресурс людського фак�
тора [2, с. 81]. Важливою вимогою до системи управління сус�
пільством є залучення членів суспільства до управління соц�
іальними справами, оскільки лише колективний розум наро�
ду, його великий досвід і творча активність здатні вирішува�
ти складний комплекс завдань з управління, забезпечити оп�
тимальне протікання суспільних процесів [12, с. 14].

Науковці дійшли висновку, що донині цінність людини
не стала повсякденним принципом життєдіяльності сусп�
ільства. Ці вкрай важливі проблеми ще раз спонукають нас
звернутись до фундаментальності дійсних цінностей, що є
основою життєдіяльності.

"Людство стоїть на порозі найглибшої кризи, тобто кри�
зи самого способу життя. Це системна криза, якої не мож�
на охарактеризувати будь�якою однією обставиною, адже
вся структура соціальних відносин, всі основні стимули і
прагнення людини, прищеплені людині тисячоліттями "при�
власнюючої" цивілізації, приходять в протиріччя з можли�
востями планети, з самими законами її розвитку", — писав
академік М. М. Моісеєв [8].

Перед нами, жителями планети Земля, ХХІ ст. висуну�
ло важливу проблему — перейти від стану екологічної ка�
тастрофи до екосоціальної гармонії . І це є нагальним зав�
данням, що вимагає невідкладних дій. Отже, назріла не�
обхідність зміни парадигми суспільного розвитку і відпові�
дної йому парадигми управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Кун, С. Тулмін,

Є. Бабець, П. Друкер, В. Іванов, В. Крижко, М. Моісеєв,
Г. Осовська, О. Осовський, Ф. Хміль, розглядаючи парадигму
управління, наголошують на складності структуруванння її
концепту, що зумовлена відсутністю теоретичної моделі, яка
посилюється методологічним протиріччям, неоднозначністю
тлумачення її понять. Ці відмінності зумовлені особливостя�
ми управлінської науки, що вивчає управління як явище, яке
виникає в соціально�економічних системах різного типу і до
того ж знаходяться в постійній динаміці. Сучасні дослідники
вважають, що наявність декількох парадигм не є виправда�
ним, а це лише свідчить про різноманітність підходів до однієї
ідеї фахівців з різних наукових шкіл. До сих пір таке суттєве
питання містить чимало "білих плям" і залишається малодос�
лідженою галуззю, до якої звертаються лише окремі науковці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є дослідження формування парадиг�

ми управління в суспільстві, виділення етапів її розвитку,
обгрунтування системи поглядів на дану проблему, пошук
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такої моделі управління, яка успішно працювала б у змінно�
му середовищі, була б відносно стійкою до сучасних пере�
хідних умов господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНННЯ
Словник англійської мови повідомляє, що слово

"paradigm" прийшло в англійську мову ще у XV ст. (через
французьку мову з латинської) від грецького "paradeigma",
що означає "зразок" [4, с. 197].

Понятійно�термінологічний словник "Менеджмент"
пропонує наступне визначення даного терміна:

— парадигма — теорія, теоретична модель, яку мають і
використовують як зразок постановки, обгрунтування, ви�
рішення проблеми в межах певного предмета дослідження
[7, с. 401]

Головною ознакою нової соціально�філософської па�
радигми виступає загальновизнаність концепцій і методів.
Вони формують її в певних галузях діяльності конкретного
соціуму.

Категорію парадигми в науку ввів відомий американсь�
кий історик і філософ Т. С. Кун на початку 60�х років ХХ
ст. Він під цим терміном мав на увазі визнані всіма наукові
досягнення, які впродовж відповідного часу дали науково�
му співтовариству модель постановки проблем і їх рішень.
Парадигма — модель дослідження. "Парадигми дають вче�
ним не тільки план діяльності, зазначав Т. Кун, але і вказу�
ють і деякі напрями, істотні для реалізації плану Освоюючи
парадигму, вчений оволодіває одночасно теорією, метода�
ми і стандартами, які у такий спосіб найтісніше перепліта�
ються між собою". [5, с. 148]. "Парадигма", чи "дисциплі�
нарна матриця", уможливлює розвиток ускладнень у досл�
ідницькій роботі, фіксацію змін у структурі знання, які ви�
никають внаслідок наукової революції і пов'язані з асимі�
ляцією емпіричних даних. Це "дисциплінарна матриця" впо�
рядкованих компонентів різного роду, які утворюють єдине
ціле і функціонують як єдине ціле, забезпечуючи відносну
повноту професійної комунікації та відносну одного�
лосність професійних суджень наукової спільноти.

Центральне поняття в концепції Т. Куна — поняття "па�
радигма", або сукупність найзагальніших ідей і методологіч�
них настанов у науці, які визнаються на певному етапі дослі�
дження науковими і приймаються науковим співтовариством.

Науку революціонізує світ, що лежить за її межами. Зі
зміною парадигми змінюється і вся система наукових уяв�
лень ученого.

Визначальним моментом становлення нової парадигми
є зіставлення двох парадигм між собою і природою. Таке
зіставлення можливе лише за умови наявності нової пара�
дигми, яка має здатність вирішувати проблеми, віднесені
попередньою парадигмою до аномалій. Результатом
зіставлення, як правило, буде організація нового науково�
го співтовариства, об'єднаного новою парадигмою. Тому па�
радигми порівнюються не як варіанти методології, а як різні
світоглядні системи онтології.

 С. Тулмін, американський філософ, запропонував свою
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концептуальну модель науки, центральна ідея якої полягає
в історичному формуванні та функціонуванні стандартів
раціональності та розуміння, які складають основу науко�
вих теорій.

Основною проблемою, яка знаходиться у центрі уваги
С. Тулміна, є проблема пояснення концептуальних змін у
науці. Ця проблема виражена у питанні: яким чином, за яких
обставин і завдяки якому процесові фундаментальні понят�
тя змінюють одне одного?

Слід зазначити, що все ж концепція Т. Куна — найеле�
ментарніша. Вона спирається на протиставлення двох типів
наукових змін, тому розгляд проблем раціонального та ірра�
ціонального в науці зручно здійснювати, використовуючи її.

При поясненні наукових змін Т. Кун і С. Тулмін зуміли
довести, що у різний час існують різні типи свідомості, за�
гальні уявлення, які визначають діяльність учених. Водно�
час це вдалося їм зробити з позиції власного бачення кон�
струкції історії науки. Інакше кажучи, вони змогли дати свої
раціональні визначення процесу зміни наукових парадигм
тільки з погляду власної історичної парадигми, котрої вони
дотримувалися [4, c. 191—195].

Видатний теоретик у галузі менеджменту П. Ф. Друкер
в праці "Завдання менеджменту в ХХІ ст.", відомій в усьому
світі, так охарактеризував проблеми формування і зміни
парадигми менеджменту: " Парадигма будь�якої суспільної
науки, зокрема менеджменту, заснована на уявленнях про
реальності. Їх формують вчені, письменники, викладачі і
практики. Але і самі уявлення чинять відповідний вплив на
те, що в даній галузі знання вважаються реальністю. Уяв�
лення про реальність, які існують в рамках даної дисциплі�
ни, визначають її зміст. Вони визначають те, що дана дис�
ципліна вважає "фактами", і те, що дана дисципліна трак�
тує сама себе. ... Для суспільної науки, якою є менеджмент,
уявлення про дійсності значно важливіші, ніж для природ�
ничих наук. Парадигма — іншими словами, прийнята в даній
науці система понять, — не впливає на об'єктивний фізич�
ний світ. Яку теорію ми б не прийняли, наприклад, що Сон�
це обертається навколо Землі чи, навпаки, що Земля обер�
тається навколо Землі, це ніяк не вплине ні на Сонце, ні на
Землю. Природничі науки вивчають поведінку об'єктів ото�
чуючого світу. А суспільні науки, такі як менеджмент, ма�
ють справу з поведінкою людини і суспільними інститута�
ми. Отже, практики від менеджменту діють так, як їм підка�
зують уявлення про дійсність, які покладені в основу теорії
менеджменту. Ще важливіше те, що реальність, на яку опи�
раються природничі науки — фізичний світ і його закони,
— незмінна (точніше, для її зміни необхідні епохи, а ніяк не
століття, не говорячи вже про десятиліття). В соціальному
світі нема анологічних "природних законів". Предмет вив�
чення змінюється безперервно. А це означає, що уявлення,
які були справедливі вчора, можуть буквально в один мо�
мент стати неспроможними і більш того, помилковими " [1,
с. 15—17].

Отже, парадигма управління є змінною системою і пе�
ребуває в постійному розвитку, подібно до інших систем.
Виходячи з цього, можна виділити чотири типових етапи її
формування (рис. 1).

1 етап — криза. Настає періoд, коли парадигма управл�
іння не відповідає вимогам сучасності, не реагує відповідно
на потреби зовнішнього і внутрішнього середовища, не до�

сягається поставлена ціль в управлінській
діяльності. Відбувається поступове нагро�
мадження аномалій в суспільстві.

2 етап — революція. Коли рівень ано�
малій продовжує накопичуватись, а парадиг�
ма управління сповна не виконує своїх
функції, тоді відбувається її заміна, тобто
революція. В середовищі менеджменту спо�
стерігається відторгнення не тільки зовніш�
ніх,але і внутрішніх компонентів парадигми.
Це спонукає до різких змін, відмови від неї.
Причому в цей перехідний період колектив
організації зазнає поділу на прибічників "ста�
рого" і їх супротивників, що прагнуть новиз�
ни. Зазначимо, що саме молодим належить
ідея створення нової парадигми, адже це
люди з новими поглядами, ініціативні, творчі,
неповторні, які впевнено крокують вперед.

Виходячи з цього, виділяється чотири
парадигмальні революції:

1) парадигмальна управлінська революція
епохи становлення людського суспільства;

2) парадигмальна управлінська революція епохи доін�
дустріального суспільства;

3) парадигмальна управлінська революція епохи індус�
тріального суспільства;

4) парадигмальна управлінська революція епохи інфор�
маційного суспільства.

3 етап — формування нової парадигми. На цьому етапі
зароджується нова управлінська модель, яку підтримує
більшість управлінців. Вона і забезпечує їх злагодженість,
спрямованість і ефективність. Проте частина менеджерів все
ж підтримують попередню парадигму. І якщо члени такої
групи менеджерів не перебудовуються, то вони приречені,
скоріше всього, на відділення від колективу. А отже, зміни
парадигми породжують переміщення управлінських кадрів.

4 етап — утвердження нової парадигми. На цьому етапі
нова парадигма визнана і прийнята в управлінні. Відбувається
закріплення її серед членів організації. Проходить процес її
"повного визрівання". Тепер уже діє єдина парадигма і прохо�
дить гармонійний розвиток всіх організаційних процесів.

Концептуальною основою парадигми менеджменту з мо�
менту його виникнення і до кінця XVII ст. був контроль вико�
нання (реакція на зміни відбувалася після здійснення події).
Такий підхід був досить ефективним в умовах недостатньо роз�
винутого ринку, коли менеджмент локалізувався в межах кож�
ної окремої організації. З розвитком ринку управління на ос�
нові контролю ускладнювало прийняття ефективних рішень.

Із середини XVII до останньої третини XIX ст. успіху
досягав автор товарної ідеї, який міг її реалізувати. Успішні
менеджери найчастіше були й винахідниками. Парадигмою
менеджменту тоді було поєднання управління на основі
контролю за виконанням завдань з управлінням на основі
екстраполювання тенденцій виробництва [11, с. 32].

Система управління, яка використовувалася у Радянсь�
кому Союзі, належить до східної культури і характеризуєть�
ся як неринкове управління суспільством. Перехід до рин�
кових методів призвів до радикальних змін життєдіяльності
суспільства. Це, в свою чергу, призвело до виникнення нової
парадигми управління на даному відрізку історичного роз�
витку країни. З нашої точки зору, під новою управлінською
парадигмою слід розуміти заміну радянського (авторитар�
ного стилю керівництва) на ринковий (демократичний стиль
керівництва) [10, c. 23—24].

Нова система поглядів на управління в 70—80�і роки ХХ
ст. відома в нашій країніі як "тиха управлінська революція", і
це не випадково. Адже її основні положення можуть засто�
совуватися, не доводячи до негайного ламання і руйнування
сформованих структур, систем і методів менеджменту, а ніби
доповнюючи їх, поступово пристосовуючи до нових умов.

Доцільність регулювання ринку шляхом проведення
визначеної державної політики в таких сферах, як соціаль�
но�економічна, валютно�фінансова, структурно�інвестицій�
на і науково�технічна, була практично кругом визнана після
руйнівної світової кризи кінця 20�х років.

Слід зазначити, що важливим положенням нової пара�
дигми є формування і функціонування ринкових суб'єктів,
що господарюють, як відкритих, соціально орієнтованих
систем. Концепція організацій означає поворот до ринку і
споживача [9, с. 49—52].

Таким чином, перехід до ринкових відносин є найбільш
вагомим чинником в українській економіці. Якість управлі�
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Рис. 1. Ключові етапи розвитку парадигми управління
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ння в цих умовах залежить від умілого використання ме�
неджменту як науки та практики управління. Як управлі�
нська парадигма менеджменту України є така його модель,
яка якомога швидше знайде своє місце в сучасних пере�
хідних умовах господарювання.

 Відмітимо, що менеджмент має властивість швидко
"пускати коріння" у добре оброблений підготовлений грунт.
Український національний і культурний грунт не готовий
до сприйняття західного "насіння". У нас інший менталітет,
і немає відповідних правових і економічних умов. Менедж�
мент потребує іншого типу керівників. Їх підготовка — три�
валий процес, який вимагає часу [10, с. 24—25].

 У пошуках нової парадигми управління, притаманної і
потрібної людству у ХХІ ст., багато вчених, і не лише аме�
риканських, європейських, а й країн ближнього зарубіжжя
(Росія, Україна, Білорусь та ін.) вважають, що має відбути�
ся зміна економічних пріоритетів в управлінні на духовні.
Так, російські вчені наголошують на тому, що соціальні,
духовні пріоритети в управлінні мають стати домінуючими.
"Економічна людина", на їхню думку, має поступитися
місцем "соціальній", "духовно�творчій", для якої авторитет
неформальної організації і неформального світу не менш
важливі, ніж вимоги нормативних приписів, правил,
інструкцій, що надходять від адміністрації. Вони вважають,
що духовно�творчі та моральні засади в управлінні стають
визначальними в системі визначення мети [6, с. 9].

 Саме духовно�творчі індивідуальності, яких стає все
більше, візьмуть весь тягар відповідальності щодо прийнят�
тя доленосних рішень, відшукають ефективні шляхи їх реа�
лізації. ХХ століття підготувало для цього необхідне
підгрунтя. Для становлення та розвитку нової парадигми
управління складаються сприятливі наукові передумови:
формується сучасна соціологічна теорія, соціологія управ�
ління, зокрема, яка дозволить не тільки вимірювати твор�
чий потенціал людей, що рівняється до запасів атомного
ядра, але і створить інноваційні технології його ефективно�
го виявлення і використання.

Отже, створивши соціальні засоби творчого саморозвит�
ку, людина дістає можливість перетворити себе в духовно�твор�
чу особистість — творця, що буде сприяти досягненню стійко�
го, а потім і гармонійного розвитку суcпільства на основі адек�
ватної йому системи управління. І, нарешті, тоді можлива реал�
ізація ідеї самоуправління і саморозвитку в ХХІ ст. [3].

Зі зміною парадигми управління гостро постає питання
менеджерського складу, інтелектуальних систем управлін�
ня, посилення в управлінні засад самоуправління. Вважаєть�
ся: якщо ХХ ст. було добою управлінської революції, то ХХІ
ст. має стати добою самоуправління. За таких обставин важ�
ливим є помітне відставання сьогодні темпів соціального
прогресу від темпів науково�технічного розвитку. В сучас�
них умовах головною засадою виживання світу перед гло�
бальними соціально�економічними, біологічними та інши�
ми проблемами є прискорення темпів саме соціального про�
гресу. І тут фактично найголовнішим ресурсом виживання
людини є ресурс управлінський [6, с. 9 ].

Так, в органах самоуправління, громадських інститутах
з'являються додаткові джерела саморозвитку і здатність до
добровільної діяльності, спрямованої на розкріпачення
своїх потенціалів, запаси яких невичерпні, як і запаси осо�
бистостей, об'єднаних в цих асоціаціях.

Зміна об'єкта муніципального управління, муніципально�
го співтовариства, повинно призвести до корінних змін його
як суб'єкта діяльності, як громадського інституту суспільства,
що розвивається на основах реального місцевого самоуправ�
ління. Останньому доведеться в ХХІ ст. освоїти нові стратегії:

— соціально�економічного наповнення місцевих громад
і його органів місцевого самоуправління на основі широко�
го делегування прав і повноважень, вільного використання
місцевих ресурсів (фінансових, інтелектуальних, інформа�
ційних і т. д.);

— широкого застосування інформаційно�аналітичних
систем, комплексних цільових програм і інших наукових
методів управління;

— сучасних норм права, в тому числі і муніципальної
правотворчості.

Такий генеральний розвиток місцевих громад і її влас�
них початків — місцевого самоуправління. Але це тільки
тенденція, яка може бути реалізована, перш за все, за умови
прискореного формування інноваційної управлінської куль�
тури в муніципалітетах. Такі деякі риси управлінської пара�
дигми ХХІ ст., які підготовлені всім попереднім суспільним
розвитком. В реальному житті майбутнього вони можуть

реалізуватися і стати рушійною силою соціального прогре�
су, виходу із системної кризи, або ж залишитися незатребу�
ваними в управлінській практиці суб'єктів управління. Їх твер�
дження залежить від багатьох факторів: наявності політич�
ної волі як суспільства в цілому, так і головних суб'єктів уп�
равління, їх професіоналізму і міри відповідальності за все,
що сьогодні відбувається в нашому неспокійному світі [3].

Відзначимо, що місцеве самоуправління є найближчим
відповідником для організації сучасної системи соціального
управління системою. Воно одночасно є принципом орган�
ізації публічної влади, формою самоорганізації громадян,
відокремленою від держави, а також правом територіаль�
них громад. Таким чином, зростання ролі місцевого само�
управління у вітчизняних управлінських реформах визна�
чається загальносоціальним процесом формування парадиг�
ми соціального управління.

Системоутворювальна роль місцевого самоуправління
відносно управлінських новацій проявляється у визначенні
ним основних принципів функціонування системи публіч�
ного і державного управління.

ВИСНОВОК
З усього вищевикладеного випливає, що в суспільному

розвитку повсякчас відбуваються кардинальні перетворен�
ня, розробляються та удосконалюються моделі управління,
з'являються нові, більш актуальні з погляду сучасності,
підходи до здійснення реформ в управлінській діяльності,
спостерігається становлення держави ринкового типу з
іншою ідеологією, стереотипами мислення, філософією,
стилем життя. ХХІ ст. все більше і більше вимагає від нас
здійснення змін, а не просто реагування на них.

У цілому, оцінюючи появу наступних парадигм управл�
іння, відзначимо, що їх виникнення в усі періоди існування
людства було тісно пов'язане з реаліями та вимогами жит�
тя в той чи інший період часу, з урахуванням напрацювань
різних шкіл, течій та напрямів світових співтовариств.

Слід зауважити також, що формування ПУ відбуваєть�
ся циклічно на якісно різних основах шляхом діалектично�
го переходу свідомого у несвідоме, пасивного в активне і т.
д. Нова парадигма управління, таким чином, є рушійною
силою, носієм прогресивного, кроком вперед — до нових
вершин соціально�економічного розвитку та забезпечення
гідного життя людини.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нестабільної економічної ситуації, як у

світовій економіці в цілому, так і в національні зокре�
ма, а також із посиленням "агресивності" ринкового
середовища у зв'язку із інтенсифікацією глобалізацій�
них процесів, постає актуальним питання ефективно�
го функціонування вітчизняних підприємств. Не�
обхідність проведення внутрішньогосподарського кон�
тролю зумовлена важливістю виконуваних ним
функцій: перевірки порушень фінансово�економічно�
го та виробничого характеру, формування інформац�
ійної бази даних результатів діяльності підприємства,
моніторингу цільових показників та ряду інших. Взає�
мопов'язаність управління, бухгалтерського та конт�
ролю потребують відповідності методів контролю до
потреб, які висуває управління.

У зв'язку зі зростанням інтересу з боку бізнесу до
внутрішньогосподарського контролю підвищується об�
сяг наукового пошуку у цьому напрямі. Теперішній стан
розробки теми показує, що додаткових досліджень по�
требують ряд проблем, зокрема розробка методичного
забезпечення та комплексу стандартів процедур, зап�
ровадження та ведення на підприємствах різних галу�
зей господарства та ряд інших.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемі розробки методики внутрішньогоспо�

дарського контролю присвячено багато грунтовних
фахових досліджень. Зокрема, розкрито окремі аспек�
ти і проблеми внутрішньогосподарського контролю та�
кими вченими, як: Дорош Н.І., Дрозд І.К., Камінська Т.Г.,
Корінько М. Д., Коцупатрий М.М., Кочерін Є.О., Ку�
жельний М.В., Нападовська Л.В., Пантелеєв В.П. та ін.
Питання взаємозв'язку бухгалтерського обліку та сис�
теми управління в своїх працях розглядали Гура Н.О.,
Кірейцев Г.Г., Швець В.Г., та ін.

Метою написання статті є дослідження методичних
аспектів внутрішньогосподарського контролю на основі
даних бухгалтерського обліку та його класифікація
відповідно донапрямівздійснення.
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ПОЗИЦІЇ ПРОЦЕСНОГО ОБЛІКУ

У статті розглянуто методичні та організаційні аспекти внутрішньогосподарського контролю. Обгрун@

товано необхідність реалізації контрольних засобів, виходячи з позиції розподілу внутрішньогосподарсь@

кого контролю на рівень виокремлених підсистем, відповідно до організації напрямів ведення бухгал@

терського обліку.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожне підприємство дотримується визначеної стра�
тегії, яка реалізується через певну організацію внутрі�
фірмових процесів і формування відповідної організа�
ційної структури. Система контролю включається в
організаційну структуру підприємства і містить в собі
завдання, систему та інструменти контролю [3, c. 20].
Івахненков С.В., із посиланням на "Великий тлумачний
словник сучасної української мови", трактує методику
як сукупність взаємопов'язаних способів і прийомів до�
цільного проведення будь�якої роботи. А метод — із по�
силанням на Білуху М.Т. — як спосіб дослідження, який
визачає підхід до об'єктів дослідження, планомірний
шлях наукового пізнання і встановлення істини[1]. З
позиції методики здійснення внутрішньогосподарський
контроль у системі управління можна ідентифікувати
як: сукупність стандартів, норм, процедур та механізмів,
застосування яких спрямоване на вирішення конкрет�
них статичних та динамічних завдань.

Контрольна функція бухгалтерського обліку перед�
бачає, з одного боку, використання даних обліку для
проведення контролю; з іншого — застосування широ�
кого набору прийомів контролю при здійсненні обліку
[4, с. 179]. Виходячи з таких позицій, на нашу думку,
виправданим видається підхід, за яким дослідження ме�
тодики внутрішньогосподарського контролю здійсню�
ватиметься у відповідності із конкретними характерис�
тиками суб'єкта господарської діяльності. Так, на про�
мисловому підприємстві внутрішньогосподарський кон�
троль раціонально класифікувати відповідно до на�
прямів його здійснення: контроль оплати праці, конт�
роль виробничими затратами, контроль непрямих вит�
рат.

Розглянемо функціонування кожної із підсистем.
Призначення підсистеми контролю непрямих витрат по�
лягає у забезпеченні впливу на економічний результат
підприємства шляхом управління непрямими витрата�
ми із використанням засобів контролю. Зокрема, перед�
бачається виконання наступних функцій:
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1) контроль достовірності, вичерпності, точності
облікових даних та вжиття заходів щодо усунення ви�
явлених порушень;

2) контроль відповідності операцій із непрямими
витратами вимогам законодавства, організаційно�роз�
порядчій та технологічній документації;

3) контроль достовірності даних поданих для фор�
мування фінансової звітності;

4) пошук шляхів для оптимізації структури непря�
мих витрат;

5) оцінка збитків завданих підприємству внаслідок
вчинення виявлених порушень.

Під інструментами контролю слід розуміти наступні
методичні прийоми: інвентаризація, контрольні заміри,
службове розслідування, аналіз документації та ряд
інших; процедури: експертиза їх реалізації, моніторинг
операцій, оцінка, огляд, прогноз та ряд інших.

Отже, під системою контролю непрямих витрат на
промисловому підприємстві розуміється комплекс ме�
тодичних прийомів, заходів та процедур, застосовува�
них по відношенню до даних обліку та звітності, окре�
мих фінансово�господарських операцій з метою забез�
печення функції управління непрямими витратами у
межах реалізації виробничої стратегії та програми
здійснення внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві.

Завдання підсистеми контролю оплати праці про�
мислового підприємства полягають у контролі виконан�
ня вимог законодавства та внутрішніх документів, ви�
черпності, достовірності та точності обліку даних щодо
операцій, пов'язаних із оплатою праці.

Вихідною точкою контролю є збір та вивчення
інформації, за якою визначається зміст взаємовідносин
між працівниками та роботодавцем, а також перевірка
відповідності цих відносин вимогам трудового, цивіль�
ного та господарського законодавства, Конституції
України, вимогам інших нормативно�правових актів,
якими регулюються трудові відносини.

Зокрема, проводиться перевірка таких документів,
як: документа�підстави виникнення трудових відносин
між роботодавцем та працівником (колективний, тру�
довий договір тощо) та первинних документів, за допо�
могою яких оформлюється рух особового складу (на�
дання відпустки, ф. П�6; переведення, ф. П�5 тощо). Та�
кож перевіряється відповідність особистих та профес�
ійних якостей працівника займаній посаді та делегова�
ним обов'язкам на основі копій документів про освіту
чи присвоєння кваліфікації, результатів медичного ог�
ляду, даних особової картки і т.п.

Отримана інформація є основою для перевірки ко�
ректності та достовірності записів про нарахування за�
робітної платні в цілому, яка проводиться шляхом
зіставлення даних аналітичного та синтетичного обліків
за рахунком № 66 "Розрахунки з оплати праці".

Також проводиться вибіркова перевірка достовір�
ності нарахованих сум основних та додаткових виплат.
Основними виплатами вважаються заробітна плата (оп�
лата робіт, наданих послуг) та завищення/заниження сум
у передбачених законом випадках. Контроль проводить�
ся шляхом порівняння даних обліку, з однієї сторони, та
даних про кількість відпрацьованих днів за період, із відо�
мостями про належний працівникам рівень оплати праці.
Джерелами є відповідно табель обліку використання ро�
бочого часу та штатний розпис або ж інші документи, що
засвідчують факт виконання робіт та розцінки у випадку
розрахунку за відрядну оплату праці. Такими докумен�
тами можуть бути наряд на роботу, цивільно�правовий
договір, у якому обумовлено строки, зміст, умови вико�
нання та розрахунку за виконану роботу. В цьому випад�
ку достовірність нарахування суми перевіряється за ак�
том виконаних робіт, оскільки в обліку ці суми відносять�
ся до виробничих витрат за видами робіт.

До додаткових відносяться премії, матеріальна до�
помога, а також виплати відпускних, компенсацій і т.п.

При перевірці виплат за фактично відпрацьований ро�
бочий час особлива увага звертається на правильність
розрахунку розміру середньої заробітної платні, котра
покладається в основу подальших розрахунків.

Правильність нарахування інших додаткових виплат
перевіряється за наказами про їх нарахування або ж
внутрішніми розпорядженнями, на основі яких встанов�
люється розмір, умови та періодичність виплат.

У ході проведення контрою оплати праці також
звертається увага на перевірку правильності відобра�
ження та нарахування утримань і заробітної платні. Заз�
вичай така перевірка здійснюється періодична та має
вибірковий характер.

За матеріалами контролю нами розроблено мето�
дичні рекомендації стосовно проведення перевірки опе�
рацій з оплати праці (рис. 1).

Інформаційною основою для проведення контролю
виробничих витрат є дані розміщені у виробничому звіті.
Контроль витрат за першим розділом змінного вироб�
ничого звіту відбувається постійно. Метою заходів є
оперативна перевірка руху сировини, матеріалів, на�
півфабрикатів, виготовлених виробів, а також палива і
тари: на початок та на кінець зміни.

Облік сировини для виготовлення продукції ведеть�
ся за кожним видом продукції окремо. У разі, якщо для
виробництва лінії виробів використовується однорідна
сировина, обов'язки із контрольного виміру та обліку
витрат сировини на виробництво виконуються матері�
ально відповідальною особою.

Виготовлена продукція перевіряється на якість та
дотримання технології виробництва. Зокрема, здійс�
нюється порівняння фактичного та планового виходу
виробів. За результатами перевірки в обліковій докумен�
тації відбувається фіксація витрат за видами продукції.
З метою оптимізації використання людських ресурсів
подібна перевірка здійснюється вибірково.

З метою попередження зловживань та економії ре�
сурсів при цьому відбувається звірка результатів робо�
ти зміни із нормативними показниками витрат на оди�
ницю продукції, норм забракованої продукції. У разі
якщо існує така необхідність, перевірка якості продукції
здійснюється на спеціально створених для цієї мети ви�
робничих лабораторіях.

Окремо проводиться контроль виходу продукції,
виготовленої із забракованих чи зіпсованих виробів.
Подібна перевірка встановлює відповідність нормати�
вам витрати сировини та матеріалів на виробництво оди�
ниці продукції із врахуванням нормативного показни�
ка корисного використання забракованих чи зіпсованих
виробів.

Проведення оперативного контролю матеріально�
відповідальними працівниками має вважливе значення
для управління витратами виробництва, собівартістю
продукції, а також для запобіганню зловживань. Тому
не менша увага приділяється контролю руху матеріалів,
палива і тари у виробництві. Облік їх руху здійснюється
у грошовому виразі в другому розділі змінного виробни�
чого звіту. Зокрема, достовірність та коректність відоб�
раження операцій на рахунках відбувається шляхом по�
рівняння даних звіту, даних із складу про видачу матері�
алів та відомостей щодо виробничих потреб у, сформо�
ваних керівником виробництва лінії продукції (цеху).

Контроль використання палива та паливно�мастиль�
них матеріалів відбувається шляхом порівняння фактич�
них витрат за зміну із нормативними. Оперативний кон�
троль за рухом ПММ має на меті попередження краді�
жок та перевитрат палива.

У разі виявлення суттєвих розбіжностей фактичних
витрат сировини, матеріалів та палива із нормами тех�
нології виробництва, контролери вдаються до "Конт�
рольного запуску сировини та матеріалів у виробницт�
ва". За результатами подібного експерименту достемен�
но встановлюються причини перевитрат, які можуть
виникати як внаслідок зловживань та крадіжок, пору�
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шення технології виробництва, так і внаслідок техно�
логічного зносу обладнання.

Поряд із безпосередніми перевірками стану збереже�
ності та використання сировини, матеріалів, палива та
інших запасів, контроль затрат відбувається на рівні бух�
галтерського обліку. Функціями контролю тут є пере�
вірка коректності записів за кореспондуючими рахунка�
ми про рух активів, спрямованих на покриття виробни�
чих витрат, а також розрахунок собівартості продукції.

З цієї причини участь у здійсненні внутрішньогос�
подарського контролю виробничих витрат беруть пра�
цівники бухгалтерії. Доцільними у такому разі є часті
перевірки своєчасності оприбуткування та вибуття ак�
тивів шляхом звірки даних обліку із первинними доку�
ментами та даними книг складського обліку.

Зміст та чисельність заходів бухгалтерського конт�
ролю визначається на кожному підприємстві індивіду�
ально, оскільки раціональність вжиття тих чи інших про�
цедур залежить від діючого на підприємстві методу об�
ліку витрат загалом. Тому першочерговим кроком по
організації внутрішньогосподарського контролю ви�
робничих витрат є перевірка обгрунтованості органі�
зації бухгалтерського обліку.

Так, потребує перевірки відповідність розподілу
виробничих витрат за типами продукції, яка впливає на
результат розрахунку собівартості одиниці продукції.
Зокрема, доцільним є розрахунок сукупних виробничих
витрат та виявлення відхилень між нормативними та
фактичними значеннями собівартості виробленої про�
дукції. При цьому особливу увагу варто звернути на

відображення транспортно�заготі�
вельних витрат, так як порушення та
неточності при їх фіксації можуть за�
вадити достовірності розрахунків со�
бівартості та відповідно вплинути на
економічну ефективність виробницт�
ва.

Також особливу увагу необхідно
звернути на організацію розрахунків
за виконану роботу (надані послуги)
допоміжними виробництвами. Особ�
ливістю цих відносин є те, що їх зміст
визначається у залежності від поточ�
них потреб основного виробництва та
може змінюватися внаслідок зміни
технології виробництва, характерис�
тик та асортименту продукції.

Прикладом подібних розрахунків
є оплата послуг енергетичного та
транспортного відділів, яка в обліку
фіксується на рахунках виробничих
витрат. Їх калькуляція також може
здійснюватися або ж за простим, або
ж за нормативним методом.

І на завершення внутрішньогоспо�
дарського контролю виробничих вит�
рат проводиться:

1) перевірка коректності застосу�
вання шифрів кореспондуючих рахунків
змінного виробничого звіту шляхом
зіставлення даних другого розділу із
записами аналітичного рахунку "Сиро�
вина та матеріали у виробництві";

2) зіставлення рівня виробничих
затрат та обсягів виробництва за дани�
ми рахунку "Вихід продукції" у 3�му
розділі звіту у розрізі: а) кількості якіс�
них та бракованих (зіпсованих) виробів;
б) ваги (кількості) виробленої продукції
та розмірів витрачених активів.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки розглянутого

фактичного матеріалу, маємо підстави
стверджувати, що методика ВГК на підприємстві визна�
чається положеннями бухгалтерського обліку, норматив�
ними та методичними матеріалами. Оцінюючи дієвість
методики проведення контрольних заходів, зауважимо,
що в сучасних умовах нестабільної "економічної рівно�
ваги" в Україні арсенал інструментів ВГК достатній для
виявлення недоліків у досліджуваних явищах фінансо�
во�господарської діяльності вітчизняних підприємств та
може забезпечити визначення, моніторинг та поперед�
ження зловживань у більшості напрямів їхнього функц�
іонування.
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Етап 1. Перевірка збір та вивчення документальної інформації за якою визначається зміст та 
законність взаємовідносин між працівниками та роботодавцем. Звірка даниз аналітичного та 
синтетичного обліку 

1.1  Наявність документів-підстав виникнення трудових відносин, коректність оформлення, 
наявність та достовірність реквізитів, що засвідчують їх чинність: трудові договори. 

1.2 

Наявність та коректність оформлення документів, за якими відбувається рух особового 
складу:  
1. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (П-1); 
2. наказ (розпорядження) про перевід на іншу роботу (П-5); 
3. Наказ про надання відпустки (П-6); 
4. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (П-8). 

1.3  Наявність особової картки. 

1.4  Ознайомлення працівника із посадовою інструкцією. 

1.5  

Звірка чисельності працівників: 
а) за розрахунково-платіжною відомістю (Т-49, Т-51, Т- 53); 
б) даними табеля відпрацьованого часу (П-12, П-13); 
в) особових карток у відділі кадрів;  
г) даними фактично випущеної продукції або виконаної роботи 

1.6  
Звірка не видана в строк заробітної плата (через неявку одержувачів) за дебетом рахунка 
661 «Розрахунки за заробітною платою» та за кредитом рахунка 662 «Розрахунки з 
депонентами». 

 

Етап 2. Проведення вибіркової перевірки коректності та достовірності записів про нарахування 
сум для оплати праці. 

2.1 Перевірка суми до оплати праці, розрахованих на підставі штатних розписів, кошторисів, 
договорів, нарядів (П-40, П-41, П-45) 

2.2 Перевірка нарахування сум додаткових виплат за фактично невідпрацьований робочий 
час. 

2.3 Перевірка нарахування сум інших додаткових виплат. 
 
Етап 3. Проведення вибіркової перевірки коректності та достовірності записів про утримання з 
оплати праці. 

3.1 Перевірка розрахунку відрахувань до Пенсійного фонду, податку на прибуток, інших 
соц.фондів. 

3.2  Перевірка розрахунку та ліміту інших відрахувань. 

Джерело: побудовано на підставі опрацювання [2].

Рис. 1. Методичні рекомендації з проведення внутрішнього контролю
операцій з оплати праці
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ВСТУП
На даному етапі розвитку економіки України відбу�

вається посилення конкурентної боротьби та умов ведення
бізнесу, що призводить до пошуку нових підходів управлін�
ня підприємствами. Причому цей пошук повинен бути якіс�
но новим і підкріплений науковими концепціями підходу до
управління організаціями.

Одними з таких підходів є планування і прогнозування.
Планування включає в себе постановку конкретних цілей
підприємства на визначений термін, аналіз способів їх реа�
лізації і ресурсного забезпечення, а прогнозування дає змо�
гу передбачати результати розвитку підприємства.

У теоретичному аспекті фінансове планування широко
досліджувалося зарубіжними і вітчизняними економістами,
серед них: О.Г. Біла, М.Д. Білик, І.А. Бланк, Р. Брейли та
С. Майерс, А.М. Ковальова, В.В. Ковальов, В.П. Савчук,
Е.А. Уткін, Д. Ханн, К.В. Щіборщ та ін., але й досі немає
чіткого визначення змісту фінансового планування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити сутність фінансового плану�

вання та прогнозування, визначити їх цілі та завдання, вия�
вити спільні риси і відмінні ознаки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Планування і прогнозування є однією з найважливіших

ланок управління підприємством. Недооцінка планування і
прогнозування в ринковій економіці призводить до невип�
равданих економічних втрат, а інколи і до банкрутства.

При цьому особливо зростає роль фінансового плану�
вання, яке забезпечує стійкий стан підприємства в умовах,
коли воно самостійно формує й використовує фінансові
ресурси, несе відповідальність перед інвесторами, кредито�
рами, державою.

УДК 338.26.01

О. В. Ястребова,
аспірант, Класичний приватний університет

ВІДМІННІ ОЗНАКИ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

У статті розглянуто сутність та специфічні ознаки фінансового планування та прогнозування, визна@

чені їх цілі та завдання. Розкрито підходи до визначення фінансового планування та прогнозування.

The article examines the nature and distinctive features of financial planning and forecasting, and identifying

the goals and objectives. Reveals approaches to financial planning and forecasting.

Ключові слова: фінансове планування, фінансове прогнозування, управлінське рішення

А.М. Ковальова в своєму навчальному посібнику "Фінан�
совий менеджмент" дає наступне визначення: "Фінансове
планування — планування всіх доходів і напрямків розходів
грошових коштів для забезпечення розвитку організації" [1,
c 233.] Ми вважаємо, що це визначення неповне, тому що
фінансове планування зводиться тільки до планування до�
ходів і витрат підприємства, а наслідки рішень які прийма�
ються у вигляді кредиторської і дебіторської заборгова�
ності, не розглядаються.

 За думкою Г.А. Семенова, фінансове планування — це
процес систематичної підготовки управлінських рішень, які
прямо чи опосередковано впливають на обсяги фінансових
ресурсів, узгодження джерел формування та напрямів ви�
користання згідно з виробничими, маркетинговими плана�
ми, а також величину показників діяльності підприємства у
плановому періоді, і які забезпечують вирішення завдань
найбільш раціональним шляхом [5, c. 325]. В цьому визна�
ченні увага приділяється процесу підготовки управлінських
рішень. Управління фінансами в сучасних умовах є дуже
складна і відповідальна частина в системі управління різно�
манітними аспектами діяльності підприємства, тому квалі�
фіковані управлінські рішення мають великий вплив на до�
сягнення бажаних результатів.

В умовах переходу від адміністративної економіки до
ринкової фінансове планування кардинально змінилося.
Розробляється нова система планування, яка відповідала б
всім цілям та завданням підприємства на сучасному етапі
розвитку. Фінансове планування, спираючись на позитив�
ний зарубіжний досвід, поєднало як приклади адміністра�
тивної системи планування, так і все нове, що потребували
сучасні умови господарювання. З новими економічними
умовами фінансове планування стало внутрішньофірмовим
і було позбавлене директивності, точніше — директивне
планування повинно використовуватися тільки на рівні

підприємства.
 Основна мета фінансового або

внутрішньофірмового планування на
підприємстві — забезпечення оптималь�
них можливостей для успішної госпо�
дарській діяльності, здобуття коштів
для цієї діяльності і досягнення прибут�
ковості підприємства в плановому пер�
іоді. Його сутність — в розробці фінан�
сових планів, а призначення — у про�
фесійному управлінні через їх розроб�
ку і виконання.

Фінансове планування має різні зна�
чення і завдання не тільки на підприєм�
ствах різних за розмірами, а й різних за
формою власності та організаційно�
правовою формою.

 Основними завданнями фінансово�
го планування діяльності суб'єкта гос�
подарювання є:

Таблиця 1. Зміст відмінних ознак систем прогнозування
та планування [6, с. 99]

Найменування відмітної 
ознаки 

Характеристика відмінної ознаки 
Система прогнозування Система планування 

Вихідні дані Менш достовірні Більш достовірні 
Міра повноти 
використовуваних вихідних 
даних 

 
Менш повна 

Більш повна, а у ряді випадків 
досить достовірна 

Вживані математичні методи Прогностичні, які дають 
достатньо укрупнений 
результат 

 
Строгіші і точніші 

Масштаб використання 
графічних методів 

Достатньо великий Достатньо обмежений 

Об'єкти розгляду Більш укрупнені Достатньо диференційовані 
Нормативне забезпечення Відсутнє або порівняно низьке Частково є або порівняно 

високе 
Характер використання Імовірнісний Нормативний детермінований 
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— забезпечення необхідними
фінансовими ресурсами операційної,
інвестиційної та фінансової діяль�
ності;

— визначення основних напрямів
ефективного вкладання капіталу, оц�
інка ступеня раціональності його ви�
користання;

— встановлення раціональних
фінансових відносин з бюджетом,
банками та іншими суб'єктами госпо�
дарювання;

— передбачення несприятливих
ситуацій, аналіз можливих ризиків і
розроблення конкретних заходів
щодо їх зниження;

— контроль за фінансовим ста�
ном, платоспроможністю та креди�
тоспроможністю підприємства [5, с.
325].

 Таким чином, з одного боку, пла�
нування пов'язане з запобіганням помилкових дій, а з іншо�
го — зі зменшенням обсягу невикористаних можливостей.

 Фінансова стійкість підприємства, його ефективність
функціонування, життєздатність в умовах ринку, залежать
від того, наскільки точно воно зможе передбачити перспек�
тиви свого розвитку. Мається на увазі рівень наукової об�
грунтованості системи планування і прогнозування.

 Фінансове прогнозування — це дослідження та розробка
ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства, альтерна�
тив реалізації фінансових стратегій, які забезпечують стабільне
фінансове становище підприємства в майбутньому [2, с. 436].

 Л.Н. Лукошкіна в своїй монографії визначає: "Еконо�
мічне прогнозування, в тому числі і фінансове, має більш
спільне з природою плану, ніж з прогнозом взагалі. Еконо�
мічний прогноз не просто інтерпретує закономірності і
зовнішні умові розвитку, а використовується для пошуку
потрібних рішень. Він може розглядатися як початкова ста�
дія планування, яка визначає вибір шляхів досягнення цілей
цього плану" [3, с. 6].

 Основна мета фінансового прогнозування в оцінці
впливу умов внутрішнього і зовнішнього середовища на
фінансовий стан підприємства в майбутньому. Дані, які були
отримані в процесі прогнозування, надалі знаходять прак�
тичне використання в процесі фінансового планування.

 Основні завдання фінансового прогнозування:
— визначення передбачуваного обсягу фінансових ре�

сурсів на період який прогнозується;
— пошук джерел їх формування та напряму найбільш

ефективного використовування на основі аналізу тенденцій
та з урахуванням впливів на низ різних факторів;

— оцінка економічних та фінансових перспектив і пе�
редбачуваного фінансового стану підприємства на період,
який прогнозується в залежності від основних можливих
варіантів його фінансово�господарської діяльності;

— формування на цій основі обгрунтованих висновків і
рекомендацій відносно вибору раціональної фінансової
стратегії і тактики дій менеджменту підприємства, які за�
безпечують досягнення підприємством стабільного поло�
ження на ринку і міцної фінансової стійкості [4, c. 61—63].

 В економічній теорії існує два підходи до визначення
фінансового прогнозування. В деяких джерелах фінансове
прогнозування виступає як частина фінансового плануван�
ня, яке є тотожнім зі стратегічним плануванням. Інші вва�
жають, що фінансове прогнозування — відносно самостійна
управлінська функція, яка є основою для фінансового пла�
нування на підприємстві.

 План майже завжди визначає тактику розвитку, а про�
гноз — стратегію. Якщо порівнювати прогнозування з пла�
нуванням, то прогнозування передбачає опис можливих
проблем, рішень, аспектів, стану зв'язаних з фінансово�гос�
подарською діяльністю підприємства; планування — про�
цес постановки цілей, програмування, проектування; воно
засноване на рішенні проблем, які були виявлені на стадії
прогнозування. Пронози мають змогу виходити за рамки
планового періоду та бути самостійним дослідженням. Про�
гнозування здійснюється в умовах невизначеності, випад�
ковості; планування — в визначених умовах.

 Фінансове прогнозування охоплює більш різноманітне
коло об'єктів дослідження, наприклад, дані про зовнішнє
середовище, в той час як фінансове планування включає
внутрішні аспекти діяльності підприємства. Можна приве�

сти такий приклад: можна прогнозувати динаміку фінансо�
вого ринку, інвестиційну активність в галузі, країні, а спла�
нувати це неможливо.

Прогноз характеризує можливість шляхів розвитку
підприємства в майбутньому, надає інформацію про пробле�
ми, які мають змогу з'явитися і вишукують можливі шляхи
їх рішення. На відміну від прогнозу, план завжди засно�
вується на вже прийнятих рішеннях.

 Склад відмінних ознак систем фінансового прогнозу�
вання та планування, приведений в табл. 1.

 Але прогнозування та планування не можна протипос�
тавити одне одному, тому що вони тісно зв'язані між собою
одними цілями та завданнями і доповнюють одне одного. І
фінансове прогнозування, і планування належать, перш за
все, до стратегічного управління. Планування, як і прогно�
зування, — це передбачення, одержання інформації про май�
бутні процеси. Тільки прогнозування за часом передує пла�
нуванню, яке частіш базується на прогнозних розробках.

 Існує єдина на наукова база системи планування та про�
гнозування яка заснована на накопиченому досвіді закор�
донних та вітчизняних економістів, завдяки якому можна
сподіватися на позитивні результати розвитку як на
підприємстві, так і в країні в цілому. Структуру та наукову
базу системи планування та прогнозування відображено в
табл. 2.

ВИСНОВКИ
Розробка фінансових планів та прогнозів є дуже важ�

ливою складовою фінансової роботи підприємства. Вона
виступає механізмом визначення наступних дій, які направ�
лені на формування та використання фінансових ресурсів.
Фінансове планування та прогнозування пов'язане як із за�
побіганням помилкових дій, так і зі зменшенням кількості
невикористаних можливостей, що призводить до поліпшен�
ня фінансового стану підприємства, допомагає завойовува�
ти нові позиції на ринку, в тому числі і фінансовому. В ре�
зультаті дослідження виявлено що між фінансовим плану�
ванням та фінансовим прогнозуванням існує істотна різни�
ця, але ці процеси мають між собою тісний зв'язок, допов�
нюють один одного і, як наслідок, допомагають вирішувати
стратегічні задачі підприємств країни.
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Таблиця 2. Структура і наукова база системи планування
та прогнозування [3, с. 15]

РІВЕНЬ НАУКОВА БАЗА ЗМІСТ 
 
ВЕРХНІЙ 

АН, ради, асоціації, громадські 
органи 

Комплексні прогнози, 
програми і плани на рівні 
країни. Проблемні прогнози, 
програми та плани 

 
СЕРЕДНІЙ 

Територіальні та галузеві 
наукові заклади 

Прогнози та плани по регіонам 
та суб’єктам країни. 
Прогнози і програми за 
галузями, напрямами техніки та 
технології (галузеві 
міністерства)  

 
ПЕРВИННИЙ 

Прогнозні підрозділи в НДІ, 
вузах 

Прогнози, програми і плани 
(підприємства, підприємці). 
Гіпотези, ідеї, винаходи, 
новітні технології (НДІ, вузи, 
дослідні станції, вчені) 
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ВСТУП
Реформування агарного сектора економіки України

призвело до зміни багатьох моделей господарювання. З 1991
року в Україні починає поряд з іншими моделями розвива�
тись фермерська модель господарювання. Проте в сучас�
них умовах більшість фермерів не здатні підтримувати оп�
тимальний стан виробництва, необхідний для ефективного
господарювання, через свою фінансову та економічну не�
стабільність. Як показує світова практика, необхідною умо�
вою ефективного господарювання сільськогосподарських
виробників та фермерських господарств є їх об'єднання у
сільськогосподарські кооперативи.

Важливість проблеми розвитку сільськогосподарської
кооперації підтверджується й зверненням до цієї пробле�
матики багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених�еко�
номістів. Вагомий внесок у розробку теорії сільськогоспо�
дарської кооперації зробили, зокрема такі класики світо�
вої думки, як: М. Туган�Барановський, О. Чаянов, М. Кон�
дратьєв, Є. Слуцький, М. Зібер, М. Левицький, Б. Мартос
тощо. Серед сучасних економістів�аграрників, що займають�
ся дослідженням проблем розвитку кооперації, слід відміти�
ти Л. Молдаван, В. Зіновчука, О. Сєрову, А. Римарука,
Ф. Горбоноса, О. Крисального, М. Маліка, А. Пантелей�
моненка, Г. Черевка, В. Гончаренка, Ю. Ушкаренко та ін.

Водночас, незважаючи на вагомість даної проблемати�
ки й посилену увагу до неї багатьох провідних дослідників,
окремі аспекти її все ще залишаються недостатньо вивче�
ними. Тому важливість і необхідність розвитку сільськогос�
подарської кооперації в аграрному секторі України в умо�
вах багатоукладної економіки зумовлюють вибір теми та
актуальність дослідження.

Отже, мета дослідження полягає в теоретичному уза�
гальнені та обгрунтуванні методологічних та практичних
підходів до організації сільськогосподарської кооперації в
системі аграрних відносин.

Методологічною основою статті є загальнонаукові ме�
тоди аналізу розробки стратегій та планових документів
(прогнозів та програм), які визначають розвиток аграрного
виробництва та сільськогосподарської кооперації. Викори�
стано прийоми абстрактно�логічного методу, а саме: аналіз
і синтез, індукція і дедукція, аналогії і порівняння. В аналі�
тичному дослідженні оцінки розвитку сільськогосподарсь�
кої кооперації та конкурентоспроможності АПК України
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Досліджено значення сільськогосподарської кооперації для успішного розвитку малих форм госпо@

дарювання та для ефективної діяльності аграрного сектора України. Визначено основні шляхи розвитку

малих форм господарювання в умовах об'єднання сільськогосподарських виробників у сільськогоспо@

дарські кооперативи. Обгрунтовано важливість розвитку виробничих сільськогосподарських коопера@

тивів в Україні як колективної форми господарювання в сільському господарстві.

The importance of development of agricultural co@operation n for effective agrarian business in Ukraine is

examined. Main ways of development of individual farms in the conditions of agricultural co@operation are

determined. The significance of development of agricultural co@operation in Ukraine is confirmed.

застосовано методи порівняльного аналізу, економіко�ста�
тистичний, табличного відображення інформації.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Родоначальником кооперації вважається англієць Ро�

берт Оуен, а його послідовники (англійські рочдельські
ткачі) — засновниками споживчої кооперації, які заклали
основні правила та принципи кооперації. Саме з них почи�
нається історія кооперативного руху та поява перших спо�
живчих товариств. Особливий внесок у формування коопе�
ративного руху зробив німецький кооператор Райффайзен,
який вважається "батьком" кредитної кооперації та заснов�
ником першого селянського кредитного товариства. В своїй
праці "Кредитні товариства як засіб подолати бідність" він
виклав головні правила існування кредитних сільськогоспо�
дарських товариств [14, с. 103—116]. Кооперативи почали
виникати та розвиватись в різних країнах як в сільському
господарстві, так і в інших галузях економіки і в сучасних
умовах сільськогосподарська кооперація є найважливішим
кроком для розвитку вітчизняного сільського господарства.
На думку Л. Молдаван, "роль сільськогосподарських коо�
перативів набуває особливого значення для ефективного
господарювання сільськогосподарських виробників. За да�
ними Міжнародної кооперативної спілки, в світі налічуєть�
ся близько 700 мільйонів кооперативів у різних сферах, се�
ред яких найбільш поширеними є саме аграрні сільськогос�
подарські кооперативи. В Європейських країнах через такі
кооперативи фермери реалізують понад 60% виробленої
продукції, а першість належить скандинавським державам
(80%). Лідерами з кооперації в світі вважається Японія та
Китай, де кооперативи реалізують понад 90% сільгоспто�
варів". Україна, як країна, в якій сільському господарству
завжди відводилось пріоритетне значення, також має свою
кооперативну історію, яка починається з 1860�х років —
початок кооперативного руху та виникнення перших спо�
живчих і ощадно�позичкових товариств [18, с. 7]. Важливе
значення у науковій розробці теорії сільськогосподарської
кооперації належить таким відомим вченим як М. Туган�Ба�
рановському, О. Чаянову, Є. Слуцькому, М. Зіберу та ін.

Теорія сільськогосподарської кооперації є важливою
складовою теорії селянського господарства. На думку
О. Чаянова, малі селянські господарства майже не мають
можливості вільно розвиватись в умовах капіталістичного



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/201288

способу виробництва, якщо вони не об'єднуються у
сільськогосподарські кооперативи. О. Чаянов зазначав, що
кооперація є найбільш вигідною формою господарювання
для селян, оскільки має всі переваги великого та малого гос�
подарства. До переваг кооперативу перед малим господар�
ством належать:

— оптові закупки засобів виробництва вигідніші роздр�
ібних — закупівельна кооперація;

— можливість отримання кредиту — кредитна коопе�
рація;

— реалізація товару на більш вигідних умовах — збуто�
ва кооперація;

— переробка, сушка продуктів тощо — виробнича коо�
перація;

— закупівля необхідної сільськогосподарської техніки
для членів кооперативу — машинна кооперація.

До переваг кооперативу перед малим господарством
належать:

— немає великих транспортних витрат, які пов'язані з
великими територіями;

— фермери та сільські господарі не є найманими праці�
вниками і виробляють продукцію більш високої якості.

Отже, сільськогосподарський кооператив — це, перш
за все, союз господарств, метою якого є збільшення трудо�
вих доходів своїх членів, або зменшення їх витрат. Бджо�
ляр, відкачавши мед, миє свій бідон чисто та відносить у ньо�
му мед у сусіднє село в сільськогосподарський кооператив.
Таким чином він зі своїм бідоном меду поєднується з ба�
гатьма іншими бджолярами та утворює кооперативну сис�
тему.

Кооперація:
— сприяє ефективній організації процесу виробництва

господарств;
— підвищує якість продукції, оскільки в кооперативі

встановлюється певний стандарт виготовлення продукції
відповідно до вимог ринку;

— зменшує витрати членів кооперативу, оскільки заку�
повується єдина сільськогосподарська техніка для членів
кооперативу, є можливість використовувати сільськогоспо�
дарські кредити на вигідних умовах тощо;

— використовує нові досягнення науки та техніки, по�
легшує працю членів кооперативу;

— налагоджує організований збут продукції;
— підвищує товарність господарств, оскільки, зменшу�

ючи витрати членів кооперативу та збільшуючи їх трудові
доходи, надає можливість більше виробляти сільськогоспо�
дарської продукції.

Проблема сільськогосподарської кооперації на тери�
торії України в період XIX — XX ст. займала центральне
місце в теоретичних та прикладних аспектах. Майже всі
вчені економісти�аграрники, які досліджували проблеми
селянського господарювання, займались проблемою
сільськогосподарської кооперації.

Першим у вітчизняній економічній літературі поставив
питання про важливість та ефективність кооперації для се�
лянських господарств російський вчений�економіст О. Чуп�
ров. У своїй праці "Мале землеробство, його потреби, його
політичне значення" він наголошує, що дрібний землевлас�
ник буде мати "всі переваги великого землевласника" за
умов об'єднання у сільськогосподарський кооператив.

М. Туган�Барановський обгрунтував мотиви селян, які
вступають в кооперативи, та висвітлив пріоритетне значен�
ня кооперації для селянського господарювання. Вчений на�
голошував, що саме кооперація створює новий тип селянсь�
кого господарювання, при якому малий сільськогосподарсь�
кий виробник стає конкурентоспроможним в умовах ринку
[17].

С. Булгаков, досліджуючи умови господарювання ма�
лих селянських господарств, в своїй праці "Капіталізм та
землеробство" підкреслює, що одним з найголовніших
шляхів розвитку селянського господарства є виникнення
селянських асоціацій та кооперацій, оскільки обмеженість
у фінансових ресурсах не дає можливості для подальшого
розвитку малим господарствам. Сільськогосподарський
кооператив не тільки зменшує витрати своїх членів, а та�
кож сприятиме організації селянського кредиту, що є важ�
ливою передумовою розвитку селянських господарств [1,
с. 578].

Вітчизняний вчений�економіст М. Зібер був палким при�
хильником великого землеволодіння та великих форм гос�
подарювання обгрунтовував ефективність створення та
функціонування сільськогосподарських кооперативів. На

думку вченого, саме сільськогосподарська кооперація має
всі переваги великої форми господарювання [8].

Важливим етапом розвитку теорії селянської кооперації
було створення класифікації кооперативів. Вченими було
запропоновано декілька класифікацій, які базувались на
різних принципах: в залежності від виду діяльності А. Ка�
уфман виділяв грошові, товарні та споживчі. О. Анциферов
поділяв всі кооперативи на дві групи: в сфері споживання
та в сфері виробництва [2, с. 79]. Є. Слуцький поділяв коо�
перативи на: споживчі товариства, виробничі товариства,
кредитні товариства, закупівельні товариства, товариства
по збуту [13, с. 299 — 310]. М. Туган�Барановський класиф�
ікував кооперативи від простих до складних та виділяв дев�
'ять груп: кредитні, споживчі, домобудівничі, закупівельні,
збутові, переробні, виробничо�підсобні артелі, трудові
артілі та виробничі артілі [17, с. 408—415].

Найбільш грунтовну класифікацію сільськогосподарсь�
ких кооперативів запропонував О. Чаянов, яка викладена в
його фундаментальній праці "Основні ідеї та форми орган�
ізації сільськогосподарської кооперації". Він не тільки вид�
ілив всі існуючі форми кооперації, але й встановив основні
принципи діяльності кожного типу та виклав теоретичні
основи кооперації [15]. Відомий економіст згрупував не
тільки окремі види кооперації, а також виділив чотири ка�
тегорії класифікації кооперативу:

— категорія господарчих процесів (машинні товариства,
товариства сумісної обробки, меліораційні та водні товари�
ства);

— категорія біологічних процесів (племенні скотарські
союзи, товариства племінних книжок, контролюючі това�
риства, селекційні товариства);

— категорія механічних процесів первинної обробки
(молотильні товариства, маслоробні товариства, картопляні,
овочесушильні та інші товариства);

— категорія господарчих операцій (кооперативи із за�
купівлі, товариства по збуту, кредитні товариства, страхові
товариства) [14, с. 43 — 44].

На думку О. Чаянова, організаційно першочергове зна�
чення та найголовніше місце повинна займати кредитна ко�
операція, оскільки саме обмеженість у фінансових ресур�
сах не дає можливості для подальшого розвитку малим се�
лянським господарствам і вже потім: кооперація із закупівлі,
кооперація по збуту, кооперація по переробці, яка пов'яза�
на зі збутом.

О. Чаянов дослідив ефективність функціонування кож�
ного типу кооперативного групування та пов'язав теоре�
тичні аспекти теорії кооперації з практичною діяльністю
кооперативу. В своїй праці "Основні ідеї та форми органі�
зації сільськогосподарської кооперації" він виділив 6 основ�
них типів селянських господарств та причини в результаті
яких господарства не можуть кооперуватись. На думку О.
Чаянова, найбільше здатний до кооперування саме селянсь�
кий тип.

Проблемами кооперації займався також і М. Конд�
ратьєв. Він приділяв багато уваги саме сільськогоспо�
дарській кооперації, вважаючи, що вона виконує важливу
економічну місію та сприяє підвищенню виробничих потуж�
ностей.

Особливий етап розвитку сільськогосподарської коо�
перації в Україні на рубежі ХІХ—ХХ ст. пов'язаний з іме�
нем вітчизняного вченого М. Левитського. В своїй праці
"Артільний договір" він виклав організаційні засади артіль�
ного виробництва в сільському господарстві. М. Левитсь�
кий, подібно до інших українських дослідників, бачив у
артілі не тільки господарське утворення, що організоване
за добровільною ініціативою її членів, а також подальший
розвиток малих селянських господарств [16].

Вчення про сільськогосподарську кооперацію є важли�
вою складовою теорії організації селянського господарства,
тому питанням кооперування селянських господарств вчені�
аграрники наприкінці XIX — на початку XX ст. приділяли
особливу увагу. А створення теорії селянського господар�
ства в цілому було головним завданням вітчизняної науки та
практики того часу, оскільки мале селянське господарство
було і залишається основою селянського господарства краї�
ни і в сучасних умовах коли розвиток економіки України знач�
ною мірою залежить від результатів діяльності аграрного
сектора сільськогосподарський кооперації має відводитись
першочергове значення. Так, за даними Держкомстату, за
2009 рік сільськогосподарські землі України займають 71%,
з них 6560 тис. га належать особистим селянським господар�
ствам, кількість яких становить 4612 тис. од., та 4298 тис. га
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сільськогосподарських угідь знаходяться у користуванні
фермерських господарств, кількість яких становить 41906 тис.
од. Особисті селянські господарства є основними виробни�
ками сільськогосподарської продукції в Україні. Вони вироб�
ляють 55% валової сільськогосподарської продукції. Вітчиз�
няні сільськогосподарські виробники мають великий потен�
ціал, який не має реалізації через деякі перешкоди. Одна з
яких обмеженість в фінансових ресурсах. Тому значимість
сільськогосподарських кооперативів, коли селяни та ферме�
ри об'єднуються з метою об'єднання зусиль для обробітку
землі, спільного придбання та використання техніки тощо,
лише зростає, що закономірно вимагає підвищеної уваги до
їх вивчення та застосування.

В Україні сільськогосподарська кооперація регулюється
такими законодавчими актами: Законами України "Про
сільськогосподарську кооперацію" та "Про кооперацію", Зе�
мельним кодексом та Господарським кодексом. Закон "Про
сільськогосподарську кооперацію" визначає правові, органі�
заційні, економічні та соціальні умови діяльності кооперативів
в сільському господарстві. В сільськогосподарські коопера�
тиви за законом "Про сільськогосподарську кооперацію"
можуть об'єднуватись як юридичні, так і фізичні особи. До
фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської про�
дукції, у вітчизняному сільському господарстві належать пе�
реважно особисті селянські господарства. До особистих се�
лянських господарств відноситься господарська діяльність
громадян без створення юридичної особи на земельній
ділянці до 2 га. Головною метою їх господарської діяльності
є задоволення власних потреб шляхом виробництва, перероб�
ки та реалізації сільськогосподарської продукції, можливості
реалізації її надлишків та надання послуг з використанням
майна особистого селянського господарства, у тому числі й
у сфері сільського зеленого туризму [5, с. 143]. Серед юри�
дичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю в
сільському господарстві і ефективний розвиток яких пере�
важно залежить від участі в сільськогосподарський коопе�
рації, належать фермерські господарства. Фермерське гос�
подарство є формою підприємницької діяльності [4, с. 63]
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажан�
ня виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, зай�
матися її переробкою та реалізацією з метою отримання при�
бутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фер�
мерського господарства, відповідно Закону "Про фермерсь�
ке господарство" [7, с. 218].

Отже, сільськогосподарська кооперація є запорукою
успішного розвитку та підвищення конкурентоспромож�
ності вітчизняного аграрного сектору. Закон Про сільсько�
господарську кооперацію" класифікує кооперативи на два
основних види: обслуговуючий та виробничий. До обслуго�
вуючих кооперативів за Законом "Про сільськогосподарсь�
ку кооперацію" належать кооперативи, які створюються для
надання комплексу послуг, пов'язаних з обслуговуванням
сільськогосподарського та іншого виробництва, а саме з: пе�
реробкою, збутом продукції рослинництва, тваринництва,
лісництва і рибництва. Обслуговуючі кооперативи, здійсню�
ючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету
отримання прибутку. До обслуговуючих кооперативів на�
лежать:

— переробні кооперативи, які займаються переробкою
сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулоч�
них, макаронних виробів, овочевих, плодово�ягідних, м'яс�
них, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів
з льону, коноплі, лісо� і пиломатеріалів тощо);

— заготівельно�збутові кооперативи, які здійснюють
заготівлю, зберігання, перепродажну обробку, продаж про�
дукції, надають маркетингові послуги тощо;

— постачальницькі кооперативи, які створюються з ме�
тою закупівлі та постачання засобів виробництва, матері�
ально�технічних ресурсів, необхідних для виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів її перероб�
ки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх
сільськогосподарським товаровиробникам;

— сервісні кооперативи, які здійснюють технологічні,
транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого�
відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування
тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, га�
зифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, нада�
ють медичні, побутові, санаторно�курортні, науково�кон�
сультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського
обліку, аудиту та інше.

Виробничим кооперативом визнається добровільне
об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної

виробничої або іншої господарської діяльності, що базуєть�
ся на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових
пайових внесків, участі в управлінні підприємством та роз�
поділі доходу між членами кооперативу відповідно до їх
участі у його діяльності. До виробничих кооперативів нале�
жать кооперативи, які спрямовують свою діяльність на ви�
робництво сільськогосподарської продукції. Згідно Закону
"Про сільськогосподарську кооперацію" виробничі коопе�
ративи здійснюють господарську діяльність на засадах
підприємництва з метою отримання доходу стаття 2, п.2 [6].
Господарським кодексом України статтею 107, п.4 визна�
чається, що дохід виробничого кооперативу формується з
надходжень від господарської діяльності та спрямовується
на сплату податків та інших обов'язкових платежів [4, с.60].
Це означає, що у випадку, коли об'єднуються фермери, які
за Законом "Про фермерське господарство" є підприємця�
ми та юридичними особами стаття 1, п.1 [7, с. 218], то вони
мають:

— сплачувати сільськогосподарський податок як фер�
мери, згідно Податкового кодексу стаття 301 [10];

— сплачувати податок на прибуток від загального до�
ходу кооперативу.

У випадку об'єднання особистих селянських госпо�
дарств (ОСГ) у виробничий кооператив, діяльність яких
відповідно до Закону "Про особисте селянське господар�
ство" [5, с. 143] не відноситься до підприємницької, а отже,
вони не сплачують податки, оскільки виробляють продук�
цію для власного споживання, а надлишки реалізують на
ринку і не ставлять за мету отримання доходу, вони (ОСГ
об'єднанні у кооператив) мають сплачувати сільськогоспо�
дарський податок згідно Податкового кодексу стаття
301[10]. Можливо, це і є відповіддю на питання, чому в Ук�
раїні не створюються та не розвиваються сільськогоспо�
дарські виробничі кооперативи. Водночас світова практика
ведення сільського господарства показує, що сільськогос�
подарські кооперативи — це найефективніша форма госпо�
дарювання в сільському господарстві. Як зазначає Л. Мол�
дован, саме через кооперативи європейські та американські
селяни (ОСГ) та фермери реалізують переважну частину ви�
робленої сільськогосподарської продукції. Так, у Франції
через кооперативи фермери продають до 70% зерна. Через
три степові кооперативи Канади — Саскачеванський зер�
новий пул, Пшеничний кооператив Альберти і Манітобсь�
кий елеваторний кооператив — чверть фермерів країни ре�
алізують великими партіями своє зерно та олійні культури,
в т.ч. у 20 країн світу [9]. В Німеччині сільськогосподарсь�
ким кооперативом "Райффазен" було продано продукції у
2008 р. на 44,5 мільярдів євро. Частка цього кооперативу
складає 52% в аграрному секторі Німеччини. За даними
Німецького союзу фермерів, 349000 фермерів, які оброб�
ляють від 2 га землі, входять до складу сільськогосподарсь�
ких кооперативів. Європейські фермери реалізують пере�
важну частину виробленої продукції саме через сільсько�
господарські кооперативи. Так, найбільші молочні євро�
пейські кооперативи у 2008 році реалізували продукцію:
Нестле — на 18,5 мільярдів євро, Данон — на 10,7 мільярдів
євро, Лакталіс — на 9,3 мільярдів євро, Кампіна Фрісланд
— на 8,9 мільярдів євро, Арла — на 6,9 мільярдів євро, Юні�
лівер — на 4,5 мільярдів євро, Бонгрейн — на 3,6 мільярдів
євро, Мюллер — на 2,3 мільярдів євро та Нордмільх — на
2,3 мільярдів євро [12].

Отже, в сучасних умовах господарювання виникає не�
обхідність розвитку системи сільськогосподарської коопе�
рації, що є особливо актуальним для особистих селянських
господарств, які виробляють переважну кількість сільсько�
господарської продукції. Розвиток сільськогосподарської
кооперації, перш за все, залежить від державної підтрим�
ки, яка головним чином виявляється у створенні відповід�
ної законодавчої бази, сприятливої для розвитку сільсько�
господарської кооперації в Україні. На нашу думку, на за�
конодавчому рівні необхідно визнати, що виробничий коо�
ператив здійснює свою господарську діяльність з метою ве�
дення спільної господарської діяльності. Так, класики еко�
номічної думки наголошували на тому, що мета сільсько�
господарського кооперативу полягає не в отриманні при�
бутку, а в обслуговуванні членів кооперативу. На думку О.
Чаянова, кооператив є організованою на колективних за�
садах економічною діяльністю групи осіб і він має обслуго�
вувати інтереси цієї групи і тільки цієї групи. Кооператив
буде дуже корисним, навіть якщо він не буде взагалі прино�
сити ніякого прибутку, але буде збільшувати доходи своїх
членів [14, с. 29—40]. На думку М.І. Туган�Барановського,
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кооператив — це господарське підприємство декількох осіб,
яке має на меті не отримання найбільшого прибутку, а
збільшення завдяки колективному веденню господарства,
трудових доходів його членів або зниження витрат останніх
[14, с.25]. На наш погляд, метою виробничого сільськогос�
подарського кооперативу є спільна господарська діяльність,
яка сприяє збільшенню трудових доходів своїх членів та
зменшенню їх витрат. Кожен член кооперативу (фермер або
індивідуал) в залежності від отриманих доходів має само�
стійно сплачувати податки відповідно до чинного законо�
давства. Тому внесення змін до Закону "Про сільськогос�
подарську кооперацію", що виробничі кооперативи здійсню�
ють свою діяльність не на підприємницьких засадах, тому й
не з метою отримання прибутку, а з метою спільного госпо�
дарювання, сприятиме розвитку сільськогосподарської ко�
операції в Україні.

Загальний стан АПК України, а також посилення кон�
курентоспроможності вітчизняної продукції представлені
у SWOT�аналізі (табл. 1). Даний метод базується на скла�
данні стратегічного балансу, яке в західній літературі отри�
мало назву SWOT�аналіз (скорочення від перших літер: S
(strength) — сильні сторони; W (weakness) — слабкі сторо�
ни; O (opportunities) — можливості; T (threats) — загрози).
Іншими словами, в табл. 1 викладено автором фактори кон�
курентоспроможності вітчизняного аграрного сектора, які
визначають рівень їх впливу на розвиток об'єкта економіч�
ного управління та групують за ознакою позитивності чи
негативності. Кожному з факторів дають всебічну оцінку
механізмів та результатів впливу. Таким чином, стратегіч�
ний баланс — це поєднання факторів, що негативно та по�
зитивно впливають на розвиток досліджуваного об'єкта.
Метод SWOT�аналізу є комплексним підходом і його вико�
ристання для оцінки конкурентоспроможності сільського
господарства України дозволить оцінити ринкові позиції
галузі, можливість застосування іноземного досвіду госпо�
дарювання та розробити основні стратегічні напрями її по�
дальшого розвитку [3].

ВИСНОВКИ
Отже, одним з найперспективніших напрямів розвитку

українського фермерства є об'єднання вітчизняних фер�
мерів у сільськогосподарські кооперативи, співпраця з нау�
ковцями щодо застосування наукових розробок та іннова�
ційних технологій в сільському господарстві, посилення ви�

робництва органічної та екологічної та
чистої продукції. Важливим чинником
конкурентоспроможності аграрного
сектора, як показує зарубіжний досвід,
є активна державна підтримка, яка ви�
являється у створенні відповідного за�
конодавства для розвитку галузі, орган�
ізація спеціальних аграрних програм,
які спрямовані на розвиток галузі та
організація державної підтримки у виг�
ляді спеціальних субсидій та дотацій
вітчизняного фермерства.

Відтак, розвиток сільськогоспо�
дарських кооперативів має бути вик�
лючно як важлива складова Загально�
державної комплексної програми роз�
витку українського села до 2015 року.
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Таблиця 1. SWOT3аналіз українського аграрного сектора

Джерело: викладено автором.

Сильні сторони 
1. Розвиток органічного землеробства.  
2. Сприятливі природні та кліматичні умови та 
родючі грунти.  
3. Наявність земельних територій, що 
дозволяють виробляти та експортувати 
екологічно чисту продовольчу продукцію. 

Слабкі сторони 
1.Нерозвинутість сільськогосподарських 
кооперативів. 
2. Слабо розвинена інфраструктура АПК.  
3. Загострення соціальних проблем сільської 
місцевості.  
4.Недостатній рівень державного регулювання 
та підтримки аграрного виробництва. 
5. Перепони з отриманням землі під ведення 
фермерського та особистого селянського 
господарства. 
6. Слабка співпраця вітчизняних фермерів з 
науковцями. 
7. Недосконала законодавча база для 
ефективного фермерського господарювання. 
8.Відсутність належного інформаційного 
забезпечення щодо наявності землі під оренду 
як у державному, так і у приватному секторі. 

Можливості 
1. Формування потужного виробника та 
експортера продовольчої продукції.  
2. Розвиток дорадчих служб в країні, метою 
яких є забезпечення інформацією 
сільськогосподарських виробників щодо 
навчання, надання консультацій з 
технологічних, економічних та юридичних 
питань, надання практичної, методологічної та 
інформаційної допомоги районним службам у 
веденні діяльності та створенні 
консультаційних пунктів, а також сприяння 
розвитку ринкової та соціальної 
інфраструктури села. 
3. Вихід на світовий ринок з органічною та 
екологічно чистою продукцією. 

Загрози 
1.Застосування вітчизняними фермерами у 
землеробстві пестицидів, гербіцидів, інших 
хімічних добрив та засобів захисту рослин, які 
погіршують якість вітчизняних грунтів.  
2. Розширення латифундій та захоплення ними 
ключових позицій на вітчизняному 
продовольчому ринку.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування адекватної фінансової стратегії роз�

витку аграрної сфери неможливе без удосконалення
податкової політики та податкового планування на
підприємствах галузі.

У ході податкової реформи в нашій державі відбу�
лися істотні зміни в сфері оподаткування господарюю�
чих суб'єктів аграрно�промислового комплексу (введен�
ня спеціальних режимів оподаткування, застосування
спрощеної системи оподаткування тощо). Проте пози�
тивні результати податкової реформи зовсім не озна�
чають вирішення всіх проблем в області оподаткуван�
ня. Тому особливого значення набувають питання фор�
мування податкового планування підприємств АПК й
податкового механізму керування їх інноваційно�інве�
стиційною діяльністю в системі управління ефективним
розвитком аграрної сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасний рівень результатів, досягнутих у пробле�

матиці, пов'язаній з підвищенням ефективності функ�
ціонування аграрної сфери, базується на дослідженнях
вітчизняних вчених�економістів, таких як В.Д. Вань�
ковича, Н.Б. Демчишик, Б.В. Губського, С.В. Захаріна,
І.В. Зятковського, Н.А. Непогодіної, І.І. Федулової,
Б.Є. Кваснюка тощо [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Проте, незважаю�
чи на значні здобутки, окремі аспекти удосконалення
механізму податкового планування в системі управлін�
ня ефективним розвитком аграрної сфери в нестабіль�
ному економічному і політичному середовищі в умовах
кризи ще не знайшли повного, комплексного висвітлен�
ня в економічній літературі.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями, які вирішуються при дослі�

дженні даної проблеми, є аналіз стану та виявлення
особливостей функціонування аграрної сфери в сучас�
них умовах, надання рекомендацій стосовно удоскона�
лення механізму податкового планування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нашу думку, податковий механізм регулювання

інноваційно�інвестиційної діяльності включає різні
інструменти, що сприяють збільшенню обсягу фінансо�
вих ресурсів господарюючих суб'єктів, які використо�
вуються, насамперед, як інвестиції у формі капітальних
вкладень в основний капітал. Найбільші потенційні мож�
ливості для регулюючого впливу на темпи, масштаби й
напрями інвестиційної діяльності мають податки, а се�
ред них — податок на додану вартість, податок на при�
буток, єдиний податок по спрощеній системі оподатку�
вання.

Чинне податкове законодавство є складним і супе�
речливим, що викликає неоднозначність трактування
його норм. У результаті виникають фінансові пробле�
ми, що стримують ділову активність підприємств, яка
підтверджується рівнем податкового навантаження й
фінансовими показниками інноваційно�інвестиційної
діяльності. Ми вважаємо, що завдання мінімізації по�
даткових ризиків полягає в розробці моделі оптимізації
оподаткування інноваційно�інвестиційної діяльності, за
допомогою якої можна прогнозувати податкове наван�
таження за умови сталого розвитку підприємств, ціле�
спрямовано впливати на фінансові показники його
діяльності, обгрунтовано планувати розвиток інвести�
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ційної діяльності за рахунок власних і позикових дже�
рел фінансування капітальних вкладень, тим самим
підвищувати адаптацію господарюючих суб'єктів до
інноваційно�інвестиційного середовища їх функціону�
вання.

Одним з важливих напрямів формування подат�
кової політики будь�якого підприємства, незалеж�
но від виду діяльності та його організаційно�право�
вої форми, є податкове планування, мета якого по�
лягає у визначенні структури активів, що підлягають
оподаткуванню, а також структури фінансових ре�
сурсів.

На нашу думку, для підприємств планування їх
фінансово�господарської діяльності, зокрема податко�
вих платежів, є серйозною проблемою, виходячи з на�
ступних причин:

— відсутність розуміння місії підприємства у керів�
ництва є однією з основних причин того, що плануван�
ня — це проблема, яка важко вирішується;

— підприємство не має кваліфікованих працівників
для здійснення аналітичної роботи через економію
фінансових ресурсів (що є актуальним для підприємств
в умовах кризи або малих підприємств);

— відсутність на деяких підприємствах комплексної
автоматизації бухгалтерської й податкової звітності не
дозволяє оперативно обробляти інформацію й ухвалю�
вати управлінські рішення;

— наявність особливостей відображення госпо�
дарських операцій для цілей оподаткування й
фінансових цілей створює труднощі в стандарти�
зації й уніфікації фінансової звітності, вимагає до�
даткових матеріальних, трудових і фінансових ре�
сурсів.

Необхідність складання планів (бюджетів) підпри�
ємствами з виділенням податкового блоку заснована на
відсутності методологічних підходів до організації сис�
теми планування в цілому. На основі узагальнення та
систематизації наукових джерел стосовно аналізу
організації фінансової роботи підприємств можна зро�
бити наступні висновки:

— при плануванні переважає витратний механізм
ціноутворення: ціна формується без обліку ринкових
цін, виходячи з повної собівартості й нормативу рента�
бельності;

— калькуляція собівартості проводиться на одини�
цю випуску товарів (робіт, послуг), а не на одиницю ре�
алізованих товарів (робіт, послуг);

— відсутній поділ витрат на змінні й постійні, а та�
кож не використовується поняття маржинального при�
бутку;

— не розраховується беззбитковість продажів,
ефект операційного важеля, запас фінансової міц�
ності.

На нашу думку, податкове планування, будучи не�
від'ємною частиною управління фінансами підпри�
ємств, покликане виконувати операційні функції,
функції контролю й планування, звідси його можна
представити у вигляді трирівневої системи. Відповід�
но до кожного рівня рекомендується проведення пев�
них фінансових заходів, спрямованих на ефективне
використання наявних у підприємства фінансових ре�
сурсів з метою активізації його інноваційно�інвестиц�
ійної діяльності.

Оперативний рівень податкового планування
містить у собі збір інформації про податки за звітний
(податковий період), оцінку податкових платежів. Ці
дані повинні використовуватися для розрахунків подат�
кового навантаження, яке доцільно визначати як відно�
шення сум нарахованих податків за період до виторгу
підприємства. На цьому ж етапі слід розрахувати "чут�
ливість" податків, яка показує, як зміниться величина
того або іншого податку при зміні податкової бази або
ставки податку. Інакше кажучи, можна визначити, який
кількісний вплив на зміну суми податку виявляє кож�

ний з факторів: зміна ставки й зміна суми податкової
бази.

Тактичний рівень податкового планування, на нашу
думку, повинен бути пов'язаний з розрахунками ряду
фінансових показників, що впливають на оптимізацію
податкових платежів. Ці показники відомі в економічній
літературі — це плече фінансового важеля, рента�
бельність капіталу, диференціал фінансового важелю,
ефект фінансового важелю, рентабельність власного ка�
піталу тощо. Однак, ми вважаємо, що необхідно вміло
інтегрувати данні показники в процес податкового пла�
нування, незалежно від виду господарської діяльності
підприємств, і використовувати відповідну систему по�
казників, взаємопов'язаних між собою, податковим
індикатором якої є ефект фінансового важеля, за до�
помогою яких можна оцінити використання податко�
вих преференцій, ефект різних систем оподатковуван�
ня.

На наш погляд, стратегічний рівень податкового
планування пов'язаний з фінансовим бюджетуванням,
тобто з бюджетом руху грошових коштів. Взаємозв'�
язок бюджету по податках з бюджетом руху грошо�
вих коштів націлений на збалансованість грошових до�
ходів і видатків у бюджеті таким чином, щоб до мо�
менту сплати податків суб'єктом господарювання був
досягнутий рівень достатності чистого грошового
потоку.

На завершальному етапі податкового планування
повинна бути розрахована економічна ефективність
передбачуваної оптимізації, тобто економія фінансових
ресурсів підприємством, які можуть бути спрямовані на
інноваційно�інвестиційні цілі.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, податкове планування, будучи ча�

стиною фінансового планування, грунтується на
аналізі податкових платежів, що підвищує значимість
податкового обліку, оскільки має високу інформац�
ійну достовірність. Також воно є базою для підвищен�
ня адаптації підприємств до інноваційно�інвестицій�
ного середовища їх функціонування, спрямованої на
забезпечення їх стійкого фінансового та конкурен�
тоспроможного розвитку. Проте ми вважаємо, що
формування стратегій розвитку підприємств потре�
бує своєчасної та повної оцінки їх рівня адаптації до
інноваційно�інвестиційного середовища функціону�
вання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У складних фінансово�економічних умовах банки мають

максимально використовувати увесь наявний фінансовий
інструментарій, одним з потужних складових якого є інве�
стиційна діяльність, а саме — вкладення у цінні папери. Цей
інструмент, на жаль, вітчизняними банками використовуєть�
ся недостатньо. Особливо актуальним є пошук шляхів підви�
щення ефективності управління банківським портфелем
цінних паперів у умовах фінансово�економічної нестабіль�
ності та високо рівня невизначеності фондового ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Надзвичайна актуальність обраного напряму під�

тверджується чисельними науковими дослідженнями інве�
стиційної діяльності банків. Питання щодо активізації інве�
стиційної діяльності банків, особливостей процесу управл�
іння портфелем цінних паперів розглянуті у роботах Мед�
ведєвої Е., Мельниченко К.О. Примостки Л.О., Пересади
А.А., Полозової В.М., Тиркало Р.І., Циганюк Д.Л., Черни�
чинець С.П., Шевченко О., Шумкової О.В. та багатьох інших
[5; 6; 9; 12; 13; 21; 22; 23; 25]. Вивченню стану та тенденцій
розвитку фондового ринку України, наслідків впливу на
нього світової фінансово�економічної кризи присвятили
свої наукові дослідження Гребеник Н.І., Кірєєв О.І., Ряб�
чикова С.Ю.Шаповалова О.М., Шкодіна І.В. [10; 16; 23]. Але
все ще не до кінця опрацьованим є питання щодо удоскона�
лення процесу управління банківським портфелем цінних
паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — розкрити сутність процесу управління

банківським портфелем цінних паперів, обгрунтувати прак�
тичні рекомендації щодо управління банківським портфе�
лем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому
ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснюючи інвестиційну діяльність вітчизняні банки

намагаються все більш вкладати фінансові ресурси у біржові
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У статті дано визначення процесу управління банківським портфелем цінних паперів. Обгрунтовано

необхідність систематичного моніторингу фондового ринку України під час формування та оптимізації

банківського портфеля цінних паперів. Проведено комплексне дослідження стану й тенденцій розвитку

вітчизняного фондового ринку та визначено його вплив на інвестиційну діяльність банків.

In the current article there had been provided the bank securities holdings administration process definition.

As well grounded the necessity in Ukrainian stock market systematic monitoring during the banking securities

folding formation and optimization. There had been fulfilled the complex research of native stock market condition

and tendencies and determined its influence on the banks investment activity process.
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фінансові інструменті — цінні папери, з метою отримання
доходу та нарощування свого капіталу. При цьому в умовах
нестабільного фондового ринку, поглиблення фінансово�
економічної кризи основними завданнями стають збережен�
ня інвестованих фінансових ресурсів й мінімізація ризику.
У інвестиційних рішеннях банку першочерговим орієнтиром
є дохідність, яка може забезпечуватися отриманням регу�
лярних платежів (відсотків або дивідендів) чи курсовим до�
ходом, який визначається зміною вартості цінних паперів,
та рівень ризику.

Усі цінні папери, що знаходяться в обігу на фондовому
ринку, мають свій рівень доходу, ліквідності та ризику. Тому
для підвищення ефективності інвестиційної діяльності ви�
користовують портфельний підхід, який передбачає фор�
мування та управління набором цінних паперів, а саме —
акцій, корпоративних облігацій з різним рівнем ризику та
дохідності, векселів, а також паперів з фіксованим доходом,
який гарантується державою.

Діяльність банків щодо вкладень у цінні папери може
здійснюватися за загальноприйнятими у портфельному
інвестуванні методами, правилами та прийомами, але слід
при цьому враховувати специфіку банківської діяльності.
Перш за все, уточнення потребує поняття "банківський пор�
тфель цінних паперів". За визначенням Примостки Л.О. бан�
ківський портфель цінних паперів — це сукупність усіх прид�
баних банком цінних паперів, паїв та вкладень в інші ком�
панії, які здійснені за рахунок коштів, що перебувають у
розпорядженні банку, з метою отримання доходів у вигляді
відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших
прямих і непрямих доходів. Відмінною рисою даного визна�
чення є те, що в ньому зазначено, що придбання цінних па�
перів фінансується за рахунок вільних коштів, які банк має
у своєму розпорядженні [12]. Черничинець С.П. розглядає
"портфель цінних паперів " як сукупність інструментів фон�
дового ринку, комплексне управління якими здійснює інве�
стор з метою отримання стабільного доходу та/або участі в
управлінні підприємствами певної галузі. Виходячи з цього
визначення, банк стає не тільки володарем цінних паперів,
а й може залучатися до управління підприємством, що спри�
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ятиме підвищенню відповідальності емітента [21]. Слід та�
кож відзначити, що Тиркало Р.І. у своєму визначенні по�
няття портфеля цінних паперів банку, під яким розуміє су�
купність придбаних (отриманих) банком сторонніх цінних
паперів, право володіти, користуватися та розпоряджати�
ся якими належить банкові, наголошує на повній само�
стійності банку щодо формування та управління банківсь�
ким портфелем цінних паперів [18]. Узагальнюючи науко�
вий досвід та власні міркування, під банківським портфе�
лем цінних паперів ми розуміємо сукупність різних видів
цінних паперів, придбаних за рахунок вільних коштів бан�
ку, з відмінним рівнем доходності, забезпечення, ліквідності
та ризику, обсяги та структура яких відповідають меті й зав�
данням інвестиційної діяльності банку. Володіння певним
пакетом цінних паперів емітента дає право на участь банку
в управлінні підприємства (авторське).

Враховуючи, що у комерційних банків виникають ситу�
ації, коли зростає потреба у коштах, тоді саме продаж
цінних паперів дозволяє швидко цю потребу задовольнити.
Тому у процесі формування банківського портфеля цінних
паперів є необхідність включення до нього цінних паперів
двох рівнів: первинних резервів, призначених для отриман�
ня доходу, та вторинних резервів, які можна реалізувати з
метою підтримання ліквідності. Отже, специфіка банківсь�
кої діяльності зумовлює певні особливості формування та
управління банківським портфелем цінних паперів.

На початку розвитку інвестиційної діяльності банків, як
свідчать результати недовгої вітчизняної та російської прак�
тики, широко застосовувався зарубіжний досвід формуван�
ня структури банківського портфелю цінних паперів. Банк�
івський портфель цінних паперів формувався переважно за
такими параметрами: в загальній сумі цінних паперів близь�
ко 70 % — державні цінні папери, близько 25 % — муніци�
пальні цінні папери і близько 5 відсотків — інші папери. Та�
ким чином, запас ліквідних активів становив приблизно 1/3
портфеля, а інвестиції з метою отримання прибутку — 2/3.
Як правило, така структура портфеля характерна для вели�
кого банку, дрібні ж банки у своєму портфелі мають 90 % і
більше державних і муніципальних цінних паперів [14]. Сьо�
годні питання щодо оптимальної структури банківського
портфелю цінних паперів є дискусійним й виступає об'єктом
уваги вітчизняних фахівців.

Нестача вітчизняного досвіду та практики формування
й управління банківським портфелем цінних паперів зумов�
лена неналежним розвитком інвестиційної діяльності банків
України на ринку цінних паперів. За даними НБУ, питома
вага портфеля цінних паперів у сукупних активах банків є
незначною, і протягом 2007—2010 років вона коливалася на
рівні 4,5—8,9% (табл. 1).

У портфелі цінних паперів банків протягом усього дос�
ліджуваного періоду переважали папери на продаж, близь�
ко 80%. За строками погашення найбільшу питому вагу зай�
мають цінні папери зі строком погашення більше 2 років. У
2009—2010 роках частка паперів зі строком погашення
більше 2 років значно знизилася, але залишилися на рівні
більш 50%, в той же час суттєво зросла частка короткост�
рокових цінних паперів зі строком погашення до 1 року.
Така ситуація пояснюється значною пропозицією ОВДП
Міністерством фінансів України у 2009—2010 роках з тер�
міном погашення до 1 року та їх привабливою середньозва�
женою дохідністю. [2]. Таким чином, банківський портфель
цінних паперів знаходиться у постійній динаміці, що зумов�
лено змінами на фондовому ринку й намаганням банків за�
безпечити їх ефективність шляхом управління обсягами та
структурою видів цінних паперів.

Основне завдання створення та управління банківським
портфелем цінних паперів є прагнення до найкращих умов
інвестування шляхом надання придбаній сукупності цінних
паперів таких інвестиційних характеристик, які не можна
досягти з позиції окремого виду цінних паперів, а лише за
умов їх комбінації. Управління банківським портфелем
цінних паперів передбачає оптимізацію складу та структу�
ри сукупності цінних паперів з огляду на їх дохідність,
ліквідність та рівень ризику. Таким чином, портфель цінних
паперів є тим інструментом інвестиційної діяльності банків,
який забезпечує банку необхідну стійкість доходу при
мінімальному ризику.

Розвитку теоретичних аспектів управління портфелем
цінних паперів в останні роки все більше приділяється ува�
ги. Окремі автори цей процес розглядають як діяльність
щодо формування і реструктуризації портфелем цінних
паперів при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення
фінансових інвестицій [11]. Шевченко О. під управлінням
портфелем цінних паперів розуміє мистецтво формувати і
розпоряджатися сукупністю різних цінних паперів так, щоб
вони зберігали свою вартість і приносили відчутний дохід,
незалежний від специфічного ризику. Йдеться про створен�

ня і застосування до сукупності цінних паперів певних
підходів, методів і технологій, які дозволяють, насамперед,
зберегти інвестований капітал, досягти максимального до�
ходу і прийнятного рівня ризику, ліквідності та забезпечи�
ти необхідну інвестиційну спрямованість портфеля [22].

Більш повно, на нашу думку, розкрито сутність проце�
су управління портфелем цінних паперів дає Черничинець
С.П., під яким вона розуміє здійснення комплексу заходів
щодо інвестиційної політики, формування, аналізу, моніто�
рингу портфеля цінних паперів з метою отримання доходів
у вигляді дивідендів та/або участі в ефективному управлінні
підприємствами (з акцій яких сформовано інвестиційний
портфель для максимізації економічного ефекту [21].

Підводячи підсумок проведеного аналізу, конкретизує�
мо сутність управління банківським портфелем цінних па�
перів як складний, багатоетапний та безперервний процес,
який передбачає низку послідовних етапів щодо пов'язання
мети та завдання інвестиційної діяльності банків і її скла�
дової — вкладання у цінні папери, з визначенням оптималь�
ного обсягу та структури цінних паперів, що знаходяться в
обігу на фондовому ринку, залежно від рівня їх дохідності,
ліквідності та ризику для підвищення ефективності вико�
ристання активів банку й примноження капіталу на цій ос�
нові (авторське визн.). У даному визначені ми наголошуємо
на безперервності процесу управління банківським портфе�
лем цінних паперів, що передбачає систематичне відстежен�
ня тенденцій фондового ринку з метою оптимізації струк�
тури портфеля за видами цінних паперів у разі змін рівня їх
дохідності чи ризику для досягнення поставленої мети інве�
стування.

Фахівці з питань портфельного інвестування процес
формування портфеля цінних паперів розглядають у на�
ступній послідовності етапів: формулювання інвестиційних
цілей (пріоритетів), формування інвестиційної політики,
вибір портфельної стратегії, вибір активів і аналіз інвести�
ційних рішень, оцінка ефективності інвестицій [8].

Окремі автори відзначають, що управління портфелем
цінних паперів містить два основних блоки: формування
портфеля цінних паперів та його реструктуризацію [11; 22].
За методикою Полозової В.М у процесі формування порт�
фелю цінних паперів здійснюють постійний моніторинг
цінних паперів на фондовому ринку України, вибір типу
інвестиційного портфеля, оцінку інвестиційних якостей ок�
ремих цінних паперів відповідно до обраного типу портфе�
ля, оптимізацію портфеля відповідно до рівня ризику, до�
ходності і ліквідності. Моніторинг інвестиційного клімату
й кон'юнктури фондового ринку, виявлення динаміки фак�
торів, які впливають на зниження рівня доходності, ризику
і ліквідності фінансових інструментів портфеля, розробку
заходів щодо реструктуризації портфеля відповідно до об�
раного типу, постійний поточний контроль за станом рест�
руктуризації портфеля автор пропонує здійснювати під час
прийняття рішень щодо реструктуризації портфеля цінних
паперів [11]. Слід відзначити, що на етапі формування пор�
тфеля мова йде лише про моніторинг цінних паперів на фон�
довому ринку, а вже на етапі структуризації обгрунтовуєть�
ся необхідність вже більш глибоких досліджень інвестицій�
ного клімату й кон'юнктури фондового ринку, але, на наш
погляд, більш глибокий та всебічний аналіз треба проводи�
ти вже на перших етапах формування портфелю цінних па�
перів.

У цілому ми, абсолютно згодні з автором щодо необхід�
ності систематичного відстеження та накопичення інфор�
мації щодо стану та тенденцій розвитку фондового ринку,
зміни на якому і є індикатором необхідності перегляду пор�
тфеля цінних паперів. Аналітичні процеси мають проходи�
ти паралельно з визначенням мети та завдання діяльності з
цінними паперами у банку. Володіння повною, об'єктивно
та актуальною інформацією щодо обігу окремих видів
цінних паперів на фондовому ринку дасть можливість пла�
нувати склад банківського портфеля цінних паперів. Крім
того, ми наголошуємо на тому, що інформація щодо стану
та тенденцій розвитку фондового ринку необхідна як для
обгрунтованого вибору цінних паперів залежно від їх ха�
рактеристик, так і для планування типу та структури порт�
фелю.

Відповідно до запропонованої на рис. 1 схеми увесь про�
цес управління банківським портфелем цінних паперів має

Показник Роки 
2007 2008 2009 2010 

Активи банків 599396 926086 880302 942088 
Вкладення в цінні папери 28693 40610 39335 83559 
% у загальних активах 4,8 4,4 4,5 8,9 

Таблиця 1. Динаміка активів банків
та вкладень у цінні папери
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супроводжуватися дослідженням та аналізом ситуації на
фондовому ринку, оцінкою інвестиційних якостей окремих
видів цінних паперів за рівнем дохідності, ліквідності, ри�
зику, визначення надійності. Отже, до початку планування
діяльності з цінними паперами банкам доцільно здійснити
комплексне дослідження та аналіз ситуації, який дозволить
виявити стан та оцінити тенденції розвитку фондового рин�
ку, динаміку основних показників окремих видів цінних па�
перів тощо. Протягом всього циклу діяльності з цінними
паперами необхідно проводити моніторинг ситуації на фон�
довому ринку для отримання інформації й розробки рішень
щодо реструктуризації портфеля й оптимізації його скла�
ду та структури. Таким чином, дослідження стану та оцінка
тенденцій розвитку фондового ринку є обов'язковим ета�
пом, який має супроводжувати усі напрями діяльності банків
з управлінням портфелем цінних паперів.

Сучасний стан фондового ринку України свідчить про
високий рівень його динамізму, йому характерні ризькі ко�
ливання, про що свідчать обсяги торгів на фондовій біржі
ПФТС [7; 10].

Але, починаючи з вересня 2008 року, фондовий ринок
України, внаслідок поглиблення світової фінансово�еконо�
мічної кризи, почав стрімко падати. Станом на 31.12.2008
року індекс ПФТС дорівнював 301,42, що більш як у три рази
менш порівняно з першим півріччям року [15]. Найнижчі
показники індексу ПФТС прийшлися на вересень�грудень
2008 року, у жовтні та листопаді він був навіть менш 300
пунктів. Внаслідок негативних тенденцій на світовому рин�
ку металів, електроенергії, продукції хімічної галузі, сиро�
винного ринку, від яких суттєво залежить діяльність знач�
ної кількості підприємств добувної та переробної галузей,
значно орієнтованих на зовнішні ринки, акції емітентів ме�
талургійної, електроенергетичної та хімічної галузей заз�
нали найбільшого зниження.

Про масштабне охоплення кризою фондового ринку
України у другому півріччі 2008 року свідчать і інші показ�
ники [18]:

Індекс UTX — Ukrainian Traded Index, який розрахо�
вується Віденською фондовою біржею для України за да�

ними ПФТС, у гривні (UAH) знизився протягом 2008 року
на 72,61% з 1879,07 до 514,72 пунктів, у доларах США (USD)
— на 81,98% з 1879,63 до 338,78 пунктів.

Індекс MSCI Frontier Markets USD, який розраховуєть�
ся аналітиками Morgan Stanley для групи Frontier (гранич�
ний ринок), до якої входять ринки 22 держав включно з
Україною, знизився протягом 2008 року на 55,41% з 1056,89
до 471,26 пунктів. Індекс MSCI Ukraine USD, який розра�
ховується аналітиками Morgan Stanley для України за да�
ними ПФТС, знизився протягом 2008 року на 83,87% з
1055,18 до 170,16 пунктів.

Індекс S&P Frontier Composite USD, який розрахо�
вується рейтинговою агенцією Standard & Poor's для гру�
пи Frontier, до якої входять ринки 24 держав включно з
Україною, знизився протягом 2008 року на 55,88% з 406,10
до 179,15 пунктів. Індекс S&P Frontier — Ukraine USD, який
розраховується рейтинговою агенцією Standard & Poor's
для України за даними ПФТС, знизився протягом 2008
року на 82,19% з 551,30 до 98,19 пунктів.

Крім того, розбіжності у темпах падіння індексів у на�
ціональній валюті з темпами падіння індексів, розрахова�
них у доларовому еквіваленті, пояснюється знеціненням
гривні відносно світових валют, обвал якої прийшовся на
кінець Ш — ІV квартали 2008 року.

Незважаючи на кризову ситуацію у другій половині
2008 року як у фінансово�економічній сфері, так і на фон�
довому ринку, в цілому за обсягами та кількістю торгів мав
місце річний приріст 45 та 22%, відповідно[13].

Наслідки фінансово�економічної кризи більш негатив�
но відобразилися на показниках фондового ринку на по�
чатку 2009 року. У січні�лютому 2009 року відбулися ре�
кордні падіння вартості вітчизняних цінних паперів. Лише
з квітня місяця 2009 року розпочалася позитивна динамі�
ка росту індексу ПФТС. До кінця 2009 року індекс ПФТС
наблизився до 600 пунктів. У першому кварталі 2010 року
фондовий ринок стрімко розвивався, цінність вітчизняних
цінних паперів продовжувала зростати. У квітні 2010 року
індекс ПФТС навіть перевищив 1000 пунктів, але ситуація
у І кварталі 2010 року знов змінилася зі знаком "мінус",
індекс ПФТС знизився знов до рівня лютого й був трохи
більш 700 пунктів [1].

Щодо обсягів та структури торгів у 2009 та 2010 ро�
ках, ситуація була нестабільною й характеризувалася май�
же щомісячними збільшеннями та падіннями обсягів торгів.
Найбільш суттєве падіння відбулося у лютому та червні
2009 року, обсяг торгів тоді склав 274 та 196 млн грн. відпо�
відно. В цілому, у 2009 році місячний обсяг торгів не пере�
вищував 2252 млн грн. Загальний обсяг торгів на ПФТС у

2009 році більш як у шість разів був меншим порівняно з 2008
роком. Значимими для фондового ринку України стали бе�
резень�квітень 2010 року, обсяг торгів у березні спочатку
перевищив 5,6 млрд грн., а у квітні зріс до майже 7,5 млрд
грн. Але втримати таку позитивну динаміку не вдалося, у
травні обсяг торгів на ПФТС знизився на 18% порівняно з
квітнем, у червні ще у два рази, проте обсягів торгів утри�
мався на рівні більш 3 млрд грн. [7, 10].

Слід відзначити, що у 2007—2008 роках значними тем�
пами відбувався приріст обсягу емісії цінних паперів. За 2007
рік приріст обсягу емісії цінних паперів становив більш 133
млрд грн., або 45,8% порівняно з 2006 роком. У 2008 році
обсяг емісії становив 153 млрд дол., що на 15% вище показ�
ника 2007 року, а у 2009 році зріс ще майже на 6% [13]. З
початком фінансової кризи темпи приросту обсягів емісії
дещо уповільнилися.

Важливим індикатором тенденцій на фондовому ринку
також є структура торгів на ПФТС. Аналіз даних щодо роз�
витку торгів на Фондовій біржі ПФТС акціями та облігація�
ми підприємств і місцевих органів свідчить, що більш суттє�
вими є коливання обсягів торгів облігаціями (рис. 2).

Якщо у січні 2007 року обсяг торгів облігаціями стано�
вив близько 300 млн грн., то у серпні�жовтні він був більш
2000 млн грн., у грудні 2007 року показник сягнув більш 2500
млн грн. Далі у січні�березні 2008 року відбувалося знижен�
ня обсягів торгів облігаціями, після чого незначне зростан�
ня у квітні та стрімке зростання у травні до близько 3000
млн грн. — це максимальне значення місячного обсягу торгів
облігаціями за увесь досліджуваний період. Високі обсяги
торгів облігаціями мали місце ще у червні�вересні 2008 року,
починаючи з жовтня обсяги торгів облігаціями почали
стрімко знижуватися. На сьогоднішній день обсяг торгів
облігаціями є більшим порівняно з акціями. Якщо протягом
листопада�грудня 2008 року, січня�травня 2009 року обся�
ги торгів за облігаціями знизилися до рекордно низького
рівня, обсяги торгів акціями у листопаді�грудні 2008 року,
січні 2009 року та до грудня 2010 року щомісячно зростали
і лише у лютому 2011 мали тенденцію до зниження. На сьо�
годнішній день обсяг торгів по акціям знизився до мініму�
му.

Рис. 1. Процес управління банківським портфелем цінних
паперів
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Отже, під час моніто�
рингу фондового ринку
для прийняття рішень
щодо оптимізації банківсь�
кого портфеля цінних па�
перів важливим напрямом
є: аналіз динаміки фондо�
вих індексів; аналіз обсягів
торгів в цілому та за окре�
мим видами цінних па�
перів; відстеження змін
індексного кошика ПФТС
за ціною останньої угоди;
оцінка змін у структурі
емісії цінних паперів

ВИСНОВКИ
Серед активних опе�

рацій банків вкладання у
цінні папери за значимістю
й розмірами знаходиться
на другому місці після кре�
дитування. У сучасних
умовах фахівці банків на�
магаються довести не�
обхідність перегляду
структури активів з метою
збільшення питомої ваги
портфеля цінних паперів у
структурі активів. Але Ук�
раїні цього досягти поки
не вдалося. Якщо у докризовому періоді у вітчизняних бан�
ках на частку портфеля цінних паперів приходилося 5—10%,
то у 2009 році, за даними НБУ, вона є менш 4%. Це в той час,
коли у міжнародній практиці на вкладання у цінні папери
приходиться від 1/5 до 1/3 фінансових ресурсів банку. Отже,
в Україні у банківському секторі не довикористовується по�
тенціал такого потужного інструменту як банківський пор�
тфель цінних паперів.

Завдяки управлінню банківським портфелем цінних па�
перів, яке передбачає спочатку його формування, а потім й
реструктуризацію залежно від впливу зовнішніх та
внутрішніх чинників, банки отримують потужний інстру�
мент нарощування капіталу за умов знаходження оптималь�
ної структури та обсягу портфеля за видами цінних паперів
залежно від їх доходності, рівня ліквідності та ризику.

Важливим етапом процесу управління банківським пор�
тфелем цінних паперів є моніторинг ситуації на фондовому
ринку. Фондовий ринок України до початку кризи мав май�
же не найкращі у світі показники розвитку. Але падіння буле
настільки сильним, що подолання негативних наслідків
може продовжуватися ще не один рік, а за умов загрози
наступної світової економічної кризи ситуація взагалі стає
малоконтрольованою. Прогнозування подальшого розвит�
ку фондового ринку є складним, і будь�який прогноз мати�
ме невисокий рівень імовірності. За таких умов своєчасне
відстеження та реагування на зміни ринку цінних паперів
України банками під час управління банківським портфе�
лем цінних паперів стає обов'язковою умовою ефективності
діяльності банків з цінними паперами.
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Рис. 2. Динаміка обсягів торгів на Фондовій біржі ПФТС акціями та облігаціями
підприємств і місцевих органів влади [3]
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтування і формування дефініції того чи іншого

поняття, явища або процесу — одна з найскладніших про�
цедур наукового дослідження. Поширена навіть думка про
те, що правильне тлумачення наукових понять вирішує май�
же половину наукового завдання.

Першим серед тих, хто займався спеціальним дос�
лідженням прийомів, підходів і законів правильного мислен�
ня, доказів, утворення понять та виведення з них нових суд�
жень, отримуючи при цьому нові знання, історики назива�
ють учня Платона — видатного давньогрецького філософа
і вченого�енциклопедиста Арістотеля (384—322 рр. до н.е.).
Його думка про те, що шлях до сутності явища лежить че�
рез його визначення, відома і поділяється вченими всього
світу [38].

Дослідження проблеми механізмів державного управ�
ління кадровим забезпеченням охорони здоров'я зумовило
необхідність проаналізувати наукові тлумачення основних
категорій, понять і термінів у сфері охорони здоров'я. З цією
метою проаналізуємо дефініції поняття категорія.

У "Філософському енциклопедичному словнику" та "Ра�
дянському енциклопедичному словнику" вказується на за�
позичення цього терміна з грецької мови і зазначається, що
"категорія" — kategoria — висловлювання, звинувачення,
ознака найбільш загальні і фундаментальні поняття, які
відображають найсуттєвіші, загальні властивості реальної
дійсності і відношення [34; 29]. "Універсальний словник�ен�
циклопедія" трактує термін "категорія" як філософське по�
няття, що впорядковує досвід [33]. Уперше вчення про ка�
тегорії було систематизовано і викладено в трактаті Арис�
тотеля "Категорії", що узагальнює наміри попередніх ав�
торів виділити найбільш загальні поняття про світ та спосо�
би його пізнання [34].

Зважаючи на те, що паралельно з визначенням "катего�
рія" нами використовуються "поняття" й "терміни" — пода�
мо і їх визначення. "Поняття" — необхідна складова части�
на абстрактного мислення, яка є формою уявлення дійсності
в свідомості, відіграє важливу роль у процесі пізнання [33].
Воно визначається словом�терміном [39].

"Терміни" — це слова або словосполучення, які вжива�
ються у специфічній сфері мовлення і створюються для точ�
ного вираження спеціальних предметів, понять, явищ, оз�
нак, дій [27].
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"Завжди знайдуться бажаючі втамувати кадровий голод"
В. Доміль

"Якби в мене були кадри, я б їх теж переставляв"
М. Жванецький

"До працюючої людини рідко ходять в гості лінивці:
до киплячого горщика мухи не летять"

Б.Франклін

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням кадрового забезпечення, в аспекті створен�

ня дієвого та високоефективного державного апарату, що
здатен відповідно до сучасних умов виконувати ті чи інші
функції держави, приділяли увагу такі вчені як: В. Авер'я�
нов, О. Андрійко, Г. Атаманчук, О. Бандурка, Ю. Битяк, Д.
Бахрах, О. Рябченко, К. Левченко, В. Колпаков, Н. Матю�
хіна та багато інших. Основна увага в наукових працях при�
ділялася, як правило, безпосередньо проблематиці кадро�
вого забезпечення окремих сфер державного управління
або відповідних державних органів.

Дослідженню актуальних питань щодо вдосконалення
підвищення кваліфікації державних службовців, формуван�
ня кадрового складу державних службовців, вивчення по�
треб та методологічного супроводу підвищення кваліфікації
державних службовців присвячені дисертаційні роботи Н.
Т. Гончарук [4], Д. І. Дзвінчука [8], В. Л. Журавського [15],
В. Г. Яцуби [40] та В. А. Яцюка [41]. У контексті проходжен�
ня державної служби питання кадрової політики досліджу�
вали Ю. О. Оболенський [24], В. М. Сороко [16] та ін.

Так, В.Г. Яцубою розроблено цілісну організаційно�пла�
нову концепцію кадрового забезпечення державного управ�
ління в умовах транформації сучасного українського сусп�
ільства, введено в науковий обіг нове поняття макросистем�
ної дестабілізації кадрового потенціалу державного управ�
ління. У дисертаційному дослідженні В.А. Яцюка розроб�
лено концепцію організаційно�правових засад удосконален�
ня системи підвищення кваліфікації державних службовців
в Україні, визначено її сутність, зміст, особливості та пра�
вове регулювання її реалізації, на цій основі автором роз�
роблені рекомендації та пропозиції щодо їх удосконалення
[40].

У працях В. М. Олуйка більш повно і вичерпно дано де�
фініцію і окреслено основні ознаки сутності поняття "кад�
рові процеси" [5; 25].

Особливості кадрової політики у сфері охорони здоро�
в'я досліджували Є.І. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Во�
роненко, Д.В. Карамишев, О.П. Мінцер, В.Ф. Москаленко,
З.О. Надюк, В.Г. Передерій, Ю.В. Поляченко, Я.Ф. Радиш,
І.В. Рожкова, І.М. Солоненко, М.М. Шутов та інші науковці.

Головною ланкою, що інтегрує всі фактори адміністра�
тивно�управлінських перетворень, є якісне кадрове забез�
печення органів виконавчої влади та місцевого самовряду�
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вання, а також ефективна регіональна кадрова політика,
спрямована на професіоналізацію державної служби, в тому
числі у сфері охорони здоров'я [31].

Надзвичайно важливим для оптимізації механізму кад�
рового забезпечення діяльності галузі охорони здоров'я є
розуміння сутності поняття "кадрове забезпечення охоро�
ни здоров'я". Вирішенню зазначених проблем мають спри�
яти наукові дослідження, спрямовані на розкриття сутності
понятійно�категоріального апарату.

Серед невирішених складових загальної проблеми є ви�
рішення кадрових питань у сфері охорони здоров'я, які
відповідали б сучасному рівню управлінської науки, прак�
тики і вимогам демократичного суспільства.

Саме тому метою даної статті є аналіз теоретико�мето�
дологічних та нормативно�правових аспектів поняття "кад�
рова політика у сфері охорони здоров'я", "кадрове забез�
печення охорони здоров'я".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обгрунтування і формування дефініції того чи іншого

поняття, явища або процесу — одна з найскладніших про�
цедур наукового дослідження. Поширена навіть думка про
те, що правильне тлумачення наукових понять вирішує май�
же половину наукового завдання.

Однією із важливих складових успішного функціону�
вання охорони здоров'я є кадрова політика. Стратегічним
документом — Концепцією розвитку охорони здоров'я на�
селення України — передбачено реформування кадрової
політики, яка має бути спрямована на вдосконалення сис�
теми кадрового забезпечення галузі [32].

Системний аналіз понятійного апарату проблеми ме�
ханізмів державного управління кадровим забезпеченням
охорони здоров'я, окресленої рамками даного досліджен�
ня, переконливо свідчить, що потребують уточнення і розк�
риття сутності такі категорії: "державне управління","ме�
ханізми державного управління", "державне управління
охороною здоров'я", "система охорони здоров'я", "кадрова
політика", "кадрова робота", "кадрове забезпечення", "фа�
хівець у сфері охорони здоров'я", "державний службовець",
"посадова особа місцевого самоврядування".

У рамках нашої наукової статті для з'ясування змісту
поняття "кадрове забезпечення" доцільно звернутись, у пер�
шу чергу, до енциклопедичних наукових видань.

У Термінологічному словнику�довіднику менеджера
охорони здоров'я надається тлумачення терміна кадрового
менеджменту в галузі управління охороною здоров'я [30].

У Енциклопедичному словнику з державного управлін�
ня зазначається, що кадрова політика — один з найважлив�
іших напрямів державного управління, орієнтований на по�
требу публічної адміністрації у кадрах, що полягає у стра�
тегічній діяльності із цілевизначення, ідеологічного та про�
грамного забезпечення формування, розвитку та викорис�
тання кадрових ресурсів як визначального чинника ефек�
тивності системи органів публічної влади. Кадрова політи�
ка в регіонах — складова державної кадрової політики, яка
базується на державних пріоритетах, потребах регіональ�
ного розвитку й відповідних ресурсах. Кадрова політика у
сфері державного управління — це система теоретичних
знань, ідей, поглядів, принципів, відносин і організаційно�
практичних заходів органів державного управління, спря�
мованих на встановлення цілей, завдань, характеру цієї пол�
ітики, визначення форм і методів кадрової роботи з метою
формування, розвитку та раціонального використання кад�
рового потенціалу персоналу органів державного управлі�
ння. Кадрова політика у сфері державної служби (грец.:
politika — державні або суспільні справи — от polis — дер�
жава) — людська діяльність, пов'язана з ухваленням і про�
веденням в життя рішень, наділених гідністю уповноважен�
ня з боку суспільства, для якого вони приймаються. Кадро�
ва система — сукупність кадрових інститутів, організацій�
них структур, закладів підготовки державно�управлінських
кадрів і відносин у державі. Кадрова служба — структур�
ний підрозділ органу влади, основною функцією якого є
здійснення кадрового менеджменту. Кадрове забезпечен�
ня — це діяльність з відновлення трудових ресурсів, голов�
ний елемент управління людськими ресурсами, необхідний
чинник досягнення цілей суспільного розвитку. Кадрове
забезпечення має дотримуватися певних вимог, зокрема:
мати достатню гнучкість, щоб реагувати на потреби у людсь�
ких ресурсах та у виконанні обов'язків перед державою та
громадськістю; дотримуватися принципів високого профе�
сіоналізму та компетентності персоналу; сприяти справед�

ливості та ефективності професійної діяльності; не бути
заангажованим; бути простим і продуктивним у роботі та
ін. Кадрове забезпечення місцевого самоврядування — це
складний та багатогранний процес кадрової діяльності,
спрямований на формування, розвиток та раціональне ви�
користання кадрів органів місцевого самоврядування. Кад�
рове забезпечення місцевого самоврядування є важливим
елементом управління людськими ресурсами. Існує кілька
головних вимог, яких має дотримуватися система кадрово�
го забезпечення, аби бути продуктивною: мати гнучкість,
щоб реагувати на потреби відділів у людських ресурсах, і
підтримувати відділи у виконанні їхніх обов'язків перед гро�
мадськістю і урядом; сповідувати принципи, що підтриму�
ють високу компетентність служби в органах місцевого са�
моврядування; відповідати вимогам справедливості та за�
конності адміністративного процесу; забезпечувати набір і
просування посадових осіб вільними від політичного, бю�
рократичного чи особистого опікування. Основна діяльність
кадрового забезпечення — набір кадрів, що полягає у виз�
наченні кандидатів на посади в органи місцевого самовря�
дування з представників інших сфер діяльності. У зв'язку з
цим особливу увагу приділяють залученню кращих канди�
датів на кожну посаду, відбору їх на конкурсній основі і за�
безпеченню просування кадрів лише з урахуванням їхніх
службових заслуг. Центральна діяльність кадрового забез�
печення — службове просування, яке полягає в призначенні
посадових осіб на посаду, вищу чим вона мала. Кадрове за�
безпечення органів державної влади — це комплекс дій,
спрямованих на пошук, оцінку і встановлення завчасно пе�
редбачених відносин з робочою силою як в самому органі
для подальшого просування по кар'єрних сходах, так і поза
його межами для нового найму тимчасових або постійних
працівників [10].

Кадрове забезпечення як складова кадрової політики
галузі за своєю сутністю є поліфункціональним поняттям,
яке визначає зміст правового, організаційного, змістового,
діяльнісного компонентів системи базової фахової підго�
товки спеціалістів галузі за відповідними напрямами, сис�
теми післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, як
умови перманентного удосконалення фахової компетенції
працівників [3].

Не викликає сумніву твердження академіка В.І. Луго�
вого, що прогнозування та формування кадрового забезпе�
чення, визначення стратегічного бачення формування, про�
фесійного розвитку та раціонального використання кадрів,
усіх трудових ресурсів України є головною метою держав�
ної кадрової політики [22].

Кадри є найбільш стабільним соціальним елементом сус�
пільства і держави, носієм їх традицій та досвіду. Саме
керівні кадри мають зберігати ці якості навіть при зміні сус�
пільно�політичного спрямування державних інститутів і їх
структури [16].

Поняття "кадри" визначають суть поняття "кадрова по�
літика". Персонал — це весь склад установ. Кадри — це не
лише штатні кваліфікаційні працівники, а і кадри, що відпо�
відають своєму робочому місцю [36].

Отже, суть кадрової політики полягає у забезпеченні
підготовки відповідних працівників до займання посад, що
з'являються в організації в певний (прогнозований) час її
становлення, функціонування й розвитку.

Переломним моментом в історії кадрового забезпечен�
ня стали 30�ті роки, коли в кадровій політиці замість про�
фесійної, кваліфікаційної й психофізіологічної придатності
на перший план вийшла політична. Кадровій політиці, на�
самперед, намагалися надати політичне (ідеологічне) забар�
влення. Оскільки партія фактично була партією державною
й усі інші суб'єкти кадрової політики лише виконували її
директивні вказівки, то практично не розрізнювалися по�
няття "кадрова політика" і "державна кадрова політика",
хоча вони й різні за змістом [7; 9; 37].

"Кадрова політика" — значно ширше поняття, тому що
її суб'єктами виступають підприємства, установи, органі�
зації, політичні партії, органи державної влади та місцево�
го самоврядування [5].

Проведений нами аналіз наукових джерел, дає підста�
ви стверджувати, що дослідники по�різному трактують по�
няття "кадрова політика".

Так, Г.В. Щокін зазначає, що кадрова політика — комп�
лексна система управління людськими ресурсами, система
управління людьми в масштабах держави, регіону, галузі чи
окремої організації, провідний напрям діяльності держави,
що охоплює розробку організаційних принципів роботи з
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людьми, формування й раціональне використання людських
ресурсів. Кадрова політика — це розрахована на тривалий
період лінія розвитку людських ресурсів, один із провідних
напрямів діяльності держави, що охоплює розробку
організаційних принципів роботи з людьми, формування і
раціональне використання людських ресурсів, забезпечен�
ня ефективного розвитку кадрового потенціалів [36].

На думку російського вченого В. Р. Весніна, кадрова
політика — система теоретичних поглядів, ідей, вимог, прин�
ципів, що визначають основні напрямки роботи з персона�
лом, її форми й методи [2].

І. Хентце зазначає, що формування кадрової політики
можна розуміти як процес прийняття рішень [35].

Під кадровими процесами слід розуміти об'єктивно зу�
мовлені, соціально значущі зміни, розгортання стану кад�
рових відносин і зв'язків, кількісних та якісних параметрів
кадрового корпусу, результат дії об'єктивних та суб'єктив�
них факторів, причому як у середині організації, так і поза
нею. Кадровим процесам притаманні підвищена динаміка,
нестабільність, стихійність, неврівноваженість, спостері�
гається посилення впливу традицій та звичаїв, здебільшого
з негативними наслідками [25].

В аналізі кадрових процесів і виборі технологій важли�
ве врахування відмінності стратегії — "кадрової політики"
від тактики — "кадрової роботи". Якщо кадрова робота —
це діяльність багатьох суб'єктів з реалізації кадрової пол�
ітики (сукупність технологій, способів, механізмів її реалі�
зації; це організація роботи з кадрами), то під поняттям
"державна кадрова політика" (де суб'єктом виступає дер�
жава) розуміють державну стратегію, що виражає волю на�
роду, політичний курс роботи з кадрами на загальнодержав�
ному рівні, стратегію формування, розвитку та раціональ�
ного використання кадрів, всіх людських ресурсів держави
[16].

На основі системного аналізу літературних джерел, ав�
тори яких досліджують основні напрями та методи управл�
іння кадрами [18—20; 36], можна зробити висновок, що ос�
новними складовими системи кадрової роботи є такі підси�
стеми:

— аналізу, планування та прогнозування кадрів. Основ�
ними завданнями цієї підсистеми є розрахунок потреби в
кадрах необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації.
Вирішення зазначеної складової повинно дати відповідь на
запитання "Хто потрібен і в якій кількості?";

— підбору, розстановки, оцінки та безперервного на�
вчання кадрів. Основними завданнями цього етапу є якісне
забезпечення сформованих об'єктів і структур управління
необхідними кадрами та організація ефективного стимулю�
вання їх діяльності;

— раціонального використання кадрів на державній
службі. Виконання завдань цієї підсистеми передбачає
здійснення комплексу дій щодо створення високопродук�
тивних та стійких колективів державних службовців.

Отже, на основі аналізу опрацьованих нами літератур�
них джерел можна зробити висновок, що кадрова політика
у державі повинна формуватися за вже встановленими
організаційними принципами державної кадрової доктри�
ни, зокрема:

— добір кадрів за діловими, професійними і моральни�
ми якостями на засадах комплексної і об'єктивної їх оцін�
ки;

— рівність і відкритість усіх прийнятих на посаду за
умови наявності відповідних професійних знань і ква�
ліфікації;

— вирішення всіх кадрових питань демократично і глас�
но, забезпечення оновлення кадрів, дотримання законності
і нормативних вимог у кадрових питаннях.

У процесі адміністративної реформи в Україні нового
змісту повинен набути і один з найважливих принципів кад�
рової політики — принцип перспективності кадрів. Зазна�
чений принцип передбачає необхідність виконання таких
вимог:

— встановлення і, найголовніше, чітке дотримання віко�
вого цензу для різних категорій посад. Ігнорування цієї ви�
моги призводить до того, що сьогодні, наприклад, у медичній
службі ЗС України на дійсній військові службі перебувають
офіцери, яким за 65 років;

— визначення терміну роботи на одній посаді;
— можливість зміни професії чи спеціальності;
— організація систематичного підвищення кваліфікації;
— відповідний стан здоров'я.
В структурно�змістовному плані державна кадрова по�

літика — система офіційно визнаних цілей, завдань, пріо�
ритетів і принципів діяльності держави з організації та ре�
гулювання кадрових процесів і відносин [16].

Проведений нами аналіз літературних джерел свідчить
про те, що кадрова політика — це [6; 11; 20; 26]:

а) сукупність теоретичних знань і організаційно�прак�
тичних заходів органів державної влади, спрямованих на
визначення та втілення в життя мети, характеру, принципів,
завдань і методів кадрового забезпечення;

б) система принципів, форм і методів, спрямувань діяль�
ності органів управління та їх практична реалізація в про�
цесі кадрової роботи, яка спрямована на комплектування
органів державної влади компетентними кадрами, створен�
ня умов для їх ефективної роботи і забезпечення їх соціаль�
ного захисту, а також об'єктивну оцінку ефективності цьо�
го процесу;

в) генеральний напрям у кадровій роботі, визначений
сукупністю найважливіших принципових положень, вира�
жених у державній та відомчих рішеннях на далеку перс�
пективу або на певний період функціонування органів уп�
равління.

Дослідження окремих авторів щодо державної кадро�
вої політики дозволяють нам зупинитись на наступних по�
ложеннях щодо основних вимог до кадрової політики [23].

1. Державна кадрова політика не повинна бути декла�
ративною, а абстрактною. Навпаки, вона повинна мати твор�
чий, дієвий характер.

2. Повинна бути системною, комплексною і всебічною.
Це обумовлює її динамічність, а відтак, поетапність прове�
дення.

3. Як об'єкт треба розглядати все працююче населення,
всі його рівні, тобто державна кадрова політика повинна
бути загальною.

4. Мати новаторський, але не кон'юнктурний характер,
йти на декілька кроків вперед, бути прогнозованою, випе�
реджувальною.

5. Сучасна державна кадрова політика повинна мати
послідовно демократичний характер.

Державна кадрова політика (де її суб'єктом виступає
держава) визначає місце і роль кадрів у суспільстві, мету,
завдання, найважливіші напрями і принципи роботи держав�
них структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, шляхи
вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації, раціональне використання кадрового потенц�
іалу країни. Окремі гілки влади, міністерства, відомства,
місцеві державні адміністрації розробляють свої кадрові
програми і плани, але в межах стратегії і тактики, реалізу�
ючи державну кадрову політику. Саме за таких умов вона
може стати ефективним важелем державного впливу на еко�
номіку і політичне життя. У нових умовах суттєво змінюєть�
ся зміст державної кадрової політики. З одного боку, він
звужується з погляду змісту, а з другого, розширюється в
плані збільшення об'єктів впливу — збагачення і розвитку
ролі місцевих державних органів у роботі з кадрами. Термін
"кадрова політика" в управлінській практиці досить значу�
щий. Головне — різниця в підходах до його використання:
одні дослідники та практики розуміють під кадровою по�
літикою визначення стратегії роботи з кадрами кожного
суб'єкта управлінської діяльності, свого роду програму
діяльності. Інші вважають, що кадрова політика тотожна
кадровій діяльності, тобто тлумачать її досить широко,
включаючи в неї кадрову роботу. Справді, між ними немає
чіткої межі, але вони не тотожні за змістом і технологією
реалізації, тому що віддзеркалюють різні етапи та сторони
кадрового процесу. Кадрова робота — це діяльність бага�
тьох суб'єктів з реалізації кадрової політики; це сукупність
технологій, способів, механізмів її реалізації; це організа�
ція роботи з кадрами. Кадрова політика як соціальне яви�
ще, маючи багаторівневу структуру, значно ширше за
змістом, ніж державна кадрова політика, де суб'єктом вис�
тупає держава, яка не може брати на себе вирішення всіх
кадрових проблем. Під державною кадровою політикою слід
розуміти державну стратегію, політичний курс роботи з
кадрами на загальнодержавному рівні, що віддзеркалює
волю народу, державну стратегію формування, розвитку та
раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів
держави. У змістовному плані державна кадрова політика
— це система офіційно визнаних цілей, завдань, пріоритетів
і принципів діяльності держави з організації та регулюван�
ня кадрових процесів і відносин. Ці принципи, у свою чергу,
визначають і головні критерії оцінки кадрів, шляхи вдоско�
налення підготовки, перепідготовки та підвищення квалі�
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фікації персоналу, раціонального використання кадрового
потенціалу країни. Кадрова політика — це, в першу чергу,
наука. Як наука вона покликана в ідеях, принципах, крите�
ріях віддзеркалювати закономірності розвитку реальних
кадрових процесів, сталі, постійні зв'язки та відносини, що
дають їм певну якісну характеристику, визначають основні
риси та принципи кадрової роботи. У той же час державна
кадрова політика є суб'єктивною за формами, механізма�
ми, технологіями проявів і реалізації, що в багатьох випад�
ках визначається суб'єктивними діями окремих осіб —
лідерів, керівників державних структур — залежить від спо�
собу їхнього мислення. Державна кадрова політика призна�
чена прогнозувати та програмувати майбутнє, визначати
стратегічне бачення формування, професійного розвитку та
раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів
України, визначити цілі і пріоритети кадрової діяльності
[24].

У Проекті Закону про Концепцію державної кадрової
політики України зазначається, що державна кадрова пол�
ітика є системою організаційних, правових та інших заходів
уповноважених державою суб'єктів щодо формування кад�
рового забезпечення органів держави, державних
підприємств, установ і організацій, що забезпечують вико�
нання функцій держави.

Державна кадрова політика здійснюється уповноваже�
ними державними органами, які визначають мету, завдан�
ня, виробляють принципи здійснення державної кадрової
політики, визначають місце і роль кадрів у суспільстві, нор�
мативно�правові засади та критерії оцінки їх діяльності,
створюють систему механізмів розвитку кадрового потен�
ціалу, удосконалення його професіоналізму, морально�
етичних якостей [28].

Сучасна кадрова політика покликана відрегулювати
функціонування дієвих в суспільстві соціальних механізмів
відбору та оптимального розподілу людських ресурсів, на�
правлених на формування організаційної, господарської і
культурної еліти, яка відповідала б сформованим умовам і
цілям соціального розвитку [36].

Варто погодитись з думкою тих дослідників, які ствер�
джують, що кадрова політика у державі повинна формува�
тися за вже встановленими організаційними принципами
державної кадрової доктрини, зокрема [13; 14]:

— добір кадрів за діловими, професійними і моральни�
ми якостями на засадах комплексної і об'єктивної їх оцін�
ки;

— рівність і відкритість усіх прийнятих на посаду за
умови наявності відповідних професійних знань і ква�
ліфікації;

— вирішення всіх кадрових питань демократично і глас�
но, забезпечення оновлення кадрів, дотримання законності
і нормативних вимог у кадрових питаннях.

В. О. Жаховським у своєму дисертаційному дослідженні
було запропоновано визначення терміна "державна кадро�
ва політика військово�медичної служби" як комплекс прий�
нятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов'язань
щодо забезпечення Збройних Сил України висококваліфі�
кованими медичними фахівцями шляхом реалізації сукуп�
ності політичних, економічних, правових та наукових ме�
тодів і критеріїв роботи з медичним персоналом [12].

На виконання основних заходів Державної програми
розвитку Збройних сил України на 2006—2011 рр., затвер�
дженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 р., з
метою визначення стратегічних напрямів і перспектив роз�
витку кадрової політики у Збройних силах України була
розроблена та затверджена наказом Міністра оборони Ук�
раїни від 27 листопада 2007 р. Концепція кадрової політики
у Збройних силах України. Кадрова політика в Збройних
Силах — сукупність принципів, напрямів, форм та методів
діяльності органів військового управління, спрямованої на
створення цілісної системи формування, підготовки, ефек�
тивного використання персоналу, забезпечення потреб
кожної особистості, розвитку у неї стійкої мотивації до
військової служби та можливості реалізації свого потенці�
алу під час її проходження [17].

Як зазначається в Концепції розвитку охорони здоро�
в'я населення України реформування кадрової політики в
системі охорони здоров'я має бути спрямоване на [32]:

— удосконалення системи кадрового забезпечення га�
лузі з урахуванням сучасних соціально�економічних умов
та реальних потреб;

— запровадження в установленому порядку укладання
трудового договору на умовах контракту з керівниками зак�

ладів охорони здоров'я, а в подальшому — з усіма медични�
ми працівниками;

— реорганізацію системи планування і розподілу кад�
рового потенціалу у співвідношенні "лікар — медичний пра�
цівник середньої ланки" шляхом збільшення кількості пра�
цівників середньої ланки;

— реформування ступеневої медичної і фармацевтич�
ної освіти; здійснення підготовки фахівців за новими спец�
іальностями: медичний психолог, клінічний фармацевт, еко�
номіст охорони здоров'я, спеціаліст з інформатики охоро�
ни здоров'я, спеціаліст з експлуатації медичної техніки,
менеджер охорони здоров'я; розширення підготовки сімей�
них лікарів — лікарів загальної практики;

— розроблення нових державних стандартів вищої ме�
дичної та фармацевтичної освіти, освітньо�кваліфікаційних
характеристик фахівців, освітньо�професійних програм та
засобів уніфікованої оцінки рівня знань медичних і фарма�
цевтичних працівників;

— удосконалення системи підготовки медичних сестер,
розроблення та реалізацію програми розвитку сестринства,
розширення функцій медичних сестер відповідно до світо�
вого досвіду, що знизить потребу в лікарях у державі.

Інструментом реалізації кадрової політики виступає
планування кадрової роботи. Кадрове планування — скла�
дова частина управління персоналом, система заходів, прий�
нята в органах місцевого самоврядування. Метою кадрово�
го планування є забезпечення органу необхідним складом
персоналу, професіоналами, здатними виконати поставлені
перед ними перспективні і поточні завдання [16].

Аналіз наукових праць українських учених свідчить про
те, що в сфері охорони здоров'я існують поняття "спеціаліст
з державного управління охороною здоров'я", "менеджер в
охороні здоров'я", "керівник медичного закладу". На пер�
ший погляд ці поняття є дуже схожими, але, дослідивши їх
значення, ми виявили певні відмінності, а саме:

— спеціаліст з державного управління охороною здо�
ров'я — це державний службовець, як правило, лікар за
фахом, який обіймає ту чи іншу посаду на державній службі
у сфері охорони здоров'я (наприклад, очолює районне чи
працює в обласному управлінні охороною здоров'я) [21];

— менеджер в охороні здоров'я — це, насамперед, не
державний службовець, часто і не лікар, який працює в ліку�
вально�профілактичному закладі чи очолює його та вико�
нує організаційну роботу щодо реалізації замовлення на
контрактних засадах. Як правило, менеджер може мати
юридичну чи економічну освіту [20];

— керівник медичного закладу — це менеджер техно�
логічного профілю, який здійснює загальне керівництво
тими чи іншими медичними технологічними процесами, ко�
ординує дії окремих її ланок і об'єднує зусилля колективу
для досягнення мети й отримання високого результату [1].

Одним з першочергових напрямів процесу формування
кадрової політики України варто вважати об'єктивізацію
відбору на керівні посади. Адже саме професіоналізм виз�
начатиме успіх чи неуспіх, виживання чи не виживання ме�
дичної установи, охорони здоров'я України — як галузі в
цілому, в нових для нашої країни умовах сучасної ринкової
економіки. Професіоналізм — це, насамперед, здатність
державного службовця, колективу державних службовців
визначати з урахуванням умов і реальних можливостей
найбільш ефективні шляхи та способи реалізації поставле�
них перед ними завдань у межах нормативного визначення
повноважень. Високий професіоналізм — одна з основних і
найважливіших якостей сучасного керівника.

Професіоналом можна вважати працівника, який успіш�
но вирішує завдання, згідно зі своїми службовими обов'язка�
ми; має здібності до професії, а також мотивацію до цієї робо�
ти; задоволений працею; досягає бажаних для суспільства ре�
зультатів шляхом виконання своїх функцій; використовує су�
часні технології; засвоює норми, еталони професії (нормативні
критерії); виконуючи професійні обов'язки, розвиває індиві�
дуальність; досягає необхідного рівня професійних особисті�
сних якостей, знань і умінь; відкритий для фахового навчання,
здобуття досвіду, змін; соціально активний; відданий професії;
готовий до якісної та кількісної оцінки власної праці тощо.

Таким чином, можна погодитись з думкою В.М. Соро�
ко, що сутність ефективного кадрового забезпечення
органів державної служби полягає не в тому, щоб визначи�
ти які знання, вміння та якості необхідні для виконання ро�
боти державного службовця, а в тому, які знання, уміння
та професійно важливі особистісні якості повинні мати
успішні та результативні державні службовці [15].
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ВИСНОВКИ
1. Аналіз наукової літератури показав, що, незважаю�

чи на теоретичну розробленість понять "кадрове забезпе�
чення", "кадрова політика", "кадрова робота", поняття "кад�
рове забезпечення охорони здоров'я" потребує додатково�
го дослідження та уточнення.

2. Проаналізувавши теоретико�методологічні напрацю�
вання щодо сутності кадрової політики та кадрового забез�
печення охорони здоров'я, дослідженням встановлені різні
підходи до визначення цих термінів.

3. У перспективі подальші дослідження мають сприяти
науково обгрунтованому чіткому визначенню поняттю "кад�
рове забезпечення охорони здоров'я".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ
Місцеві бюджети є основним каналом доведення до на�

селення кінцевих результатів суспільного виробництва, що
спрямовуються на суспільне споживання. Через місцеві
бюджети суспільні фонди споживання розподіляються в
територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими
ланками бюджетної системи, місцеві бюджети є одним з
головних інструментів реалізації на практиці програми еко�
номічного і соціальногорозвитку як регіонів, міст, сіл так і
країни в цілому [4].

За таких умов потрібно змінити напрями вкладень бюд�
жетних коштів. Зокрема, важливого значення набувають
державні інвестиції в наукоємні галузі економіки для забез�
печення стратегічних напрямів її розвитку наоснові іннова�
ційно�інвестиційної політики, створення необхідної вироб�
ничої інфраструктури. Видатки бюджетів на розвиток еко�
номіки повинні спрямовуватися, насамперед, на стабіліза�
цію економіки, створення потрібних умов для зростання
економічного потенціалу міста.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова диску�
сія навколо основних питань: чому з року в рік ми маємо
проблеми з виконанням дохідної та видаткової частин бюд�
жету; яким чином ми можемо зробити позитивні макроеко�
номічні прогнози загалом по державі. Відтак, у випадку не�
реального завищення цього прогнозу місцеві органи влади
самоврядування не зможуть забезпечити виконання соц�
іально�економічного розвитку міст.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблематика
ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень, що зумов�
лює актуальність даного дослідження.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є проаналізувати процес формування
та виконання місцевих бюджетів, бюджету розвитку на за�
конодавчому рівні окремі нормативні документи для вдос�
коналення процесу планування та використання бюджет�
них коштів; розробити та затвердити нормативні докумен�
ти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Провідне місце в системі регулювання економіки дер�

жави, створення сприятливого фінансового середовища для
швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення мак�
роекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Він
є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важ�
ливим інструментом реалізації державної політики.

Бюджет як одна з ланок фінансової системи відобра�
жає виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і
перерозподілу, опосередковує рух грошової маси.

Бюджету належить важлива роль у фінансовій системі
держави. Через бюджет здійснюється фінансування заходів
економічного і соціального розвитку, що мають загальнодер�
жавне значення, а також стосуються міждержавних відно�
син. За його допомогою перерозподіляється частина фінан�
сових ресурсів між адміністративно�територіальними одини�
цями України з метою вдосконалення структури суспільно�
го виробництва і забезпечення соціальних гарантій населен�
ню. Бюджет є важливим інструментом держави, через який
забезпечується контроль за станом виробництва в цілому.

Бюджет є складною економічною категорією, оскільки
являє собою систему економічних відносин, які складають�
ся в суспільстві в процесі формування, розподілу і викори�
стання централізованого грошового фонду країни, призна�
ченого для задоволення суспільних потреб [1].

Ці відносини мають таку структуру:
— між державою і підприємствами в процесі мобілізації

доходів, накопичень і фінансування з бюджету;
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— між державою і населенням в процесі розподілу і пе�
рерозподілу національного доходу;

— між ланками бюджетної системи при бюджетному
регулюванні.

Дослідження і аналіз структури зазначених відносин дає
змогу зрозуміти економічний зміст бюджету, глибше вия�
вити його роль урозподільчих процесах.

Завдяки організаційним формам внутрішньобюджетних
відносин стає можливим використання бюджету для забез�
печення між територіального розподілу суспільного продук�
ту, регулювання народногосподарських пропорцій, управ�
ління економічними процесами на макро і мікрорівні.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцево�
го самоврядування та вирішальним фактором регіонально�
го розвитку [5].

Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну са�
мостійність місцевих органів самоврядування, що передба�
чено Конституцією та Законом України "Про місцеве само�
врядування в Україні", активізує господарську діяльність,
дозволяє їм розвивати інфраструктуру на ПІДВІДОМЧІІІ
території, розширювати економічний потенціал регіону,
міста виявляти івикористовувати резерви фінансових ре�
сурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості
місцевих органів влади у більш повному задоволенніпотреб
населення [2].

Місцеві бюджети є основним каналом доведення до на�
селення кінцевих результатів суспільного виробництва, що
спрямовуються на суспільне споживання. Через місцеві
бюджети суспільні фонди споживання розподіляються в
територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими
ланками бюджетної системи, місцеві бюджети є одним з
головних інструментів реалізації на практиці програми еко�
номічного і соціального розвитку як регіонів, міст, сіл, так і
країни в цілому.

Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на
розвиток економіки та соціальної сфери. За ринкових умов
господарювання він не повинен втрачати своєї ролі в соц�
іально�економічному розвитку міста. Незважаючи на захо�
ди, які проводяться урядом щодо роздержавлення та при�
ватизації, поглиблення ринкових відносин, необхідно, од�
нак, залучати державні кошти.

Це зумовлено:
— по�перше, тим, що значною залишається частка дер�

жавного сектора економіки, що вимагає розробки держав�
них інвестиційних програм, згідно з якими здійснюється
бюджетне фінансування капітальних витрат;

— по�друге, для стабілізації економіки та розвитку
підприємництва потрібна фінансова допомога держави у
вигляді бюджетних субсидій, субвенцій.

Необхідність існування державного сектора економіки
й бюджетного фінансування є об'єктивною і незаперечною,
про що свідчить також досвід розвинутих країн світу.

Разом із тим, у період становлення ринкової економіки
суттєво повинні змінитися методи бюджетного виливу на
суспільне виробництво, що зумовлено кардинальною пере�
будовою бюджетних відносин, побудовою нового дієвого
бюджетного механізму.

За нових умов потрібно змінити напрями вкладень бюд�
жетних коштів. Зокрема, важливого значення набувають
державні інвестиції в наукоємні галузі економіки для забез�
печення стратегічних напрямів її розвитку на основі інно�
ваційно�інвестиційної політики, створення необхідної ви�
робничої інфраструктури. Видатки бюджетів на розвиток
економіки повинні спрямовуватися, насамперед, на стабіл�
ізацію економіки, створення потрібних умов для зростання
економічного потенціалу міста.

Розвиток міста — багатовимірний і багатоаспектний
процес, який розглядається з погляду сукупності різних
соціальних і економічних цілей. Навіть якщо мова йде тільки
про економічний розвиток, він розглядається спільно з роз�
витком соціальним.

Пріоритетні напрями розвитку міста полягають у
збільшенні доходів, поліпшенні освіти, покращенні навко�
лишнього середовища, рівності можливостей, розширенні
особистої свободи, збагаченні культурного життя. З метою
досягнення цих цілей, органи місцевого самоврядування,
опираючись на ресурси місцевих інституцій, повинні розг�
лянути всі можливості й скерувати потрібні ресурси на со�
ціально�економічний розвиток міста.

Використання бюджетних коштів яскраво виявляє зміст
основних функцій і завдань, які виконують органи місцево�
го самоврядування. Склад, структура й динаміка бюджет�

них видатків відображають регіональні та місцеві пріорите�
ти соціально�економічного розвитку.

Крім того, специфіка функціонування та особлива роль
місцевих бюджетів виявляються саме в складі та структурі
їхньої видаткової частини. Бюджетні видатки дають змогу
розкрити й дослідити економічну сутність місцевих бюд�
жетів, фінансову базу органів місцевого самоврядування,
які мають вирішувати завдання місцевого значення — за�
безпечувати населення державними послугами, сприяти
всебічному та гармонійному розвитку територій.

Роль місцевих бюджетів як важеля впливу на реальну
економіку міст і фактора економічного зростання реалі�
зується, головним чином, через бюджет розвитку в складі
місцевих бюджетів. Загальновизнано, що видатки місцевих
бюджетів на розвиток є передусім засобом соціально�куль�
турного розвитку міст, який забезпечується шляхом інвес�
тування коштів бюджету в соціальну інфраструктуру. Ра�
зом із тим, видатки розвитку також здійснюють опосеред�
кований вплив на недержавний сектор. Бюджетні інвестиції
в розвиток як соціальної, так і виробничої інфраструктури
міста сприяють залученню приватного капіталу в місто.

Статтею 71 Бюджетного кодексу України визначено
напрями використання коштів бюджету розвитку місцевих
бюджетів. Серед них:

1) погашення основної суми боргу відповідно Автоном�
ної Республіки Крим і місцевого самоврядування (крім бор�
гу, що утворюється за умовами, визначеними статтею 73
чинного кодексу);

2) капітальні вкладення;
3) внески органів влади Автономної Республіки Крим

та органів місцевого самоврядування в статутні фонди
суб'єктів підприємницької діяльності.

Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального
фонду Державного бюджету України. Частка видатків бюд�
жету розвитку в межах спеціального фонду характеризує
обсяг фінансування розвитку економіки серед інших цільо�
вих програм. А перелік статей видатків визначає конкретні
заходи, які підлягають фінансуванню.

Велика кількість напрямів використання коштів призво�
дить до їх розпорошення, недофінансування багатьох зат�
верджених програм. Це не дає підстав очікувати будь�яких
значущих структурних змін в економіці. Недостатня резуль�
тативність цільових программ зумовлена також непрозорі�
стю їх фінансування, відсутністю оцінок результативних
показників виконаних програм.

Треба зауважити, шо щороку вирішуються ситуаційні
завдання, які не завжди узгоджуються зі стратегією еконо�
мічного розвитку міста. Відсутня роль місцевих органів вла�
ди в стимулюванні інвестиційно�інноваційної діяльності.
Влада на місцях намагається підтримати на мінімальному
рівні всі потреби.

Тому в подальшому необхідно підвищувати інвестицій�
ну складову місцевих бюджетів і вдосконалювати інсти�
туційні засади формування видаткової частини місцевих
бюджетів із метою посилення інноваційного розвитку те�
риторій у зв'язку із цим, доцільним є використання коштів
бюджету розвитку проводити за такими напрямами:

— фінансування інвестиційних проектів, відібраних на
конкурсній основі відповідно до вимог законодавства Ук�
раїн;

— надання державних гарантій приватним суб'єктам
підприємницької діяльності на фінансування інвестиційних
проектів, яке здійснюється на умовах повернення, платності
та строковості (ст. 17 Бюджетного кодексу України);

— пошукові та науково�дослідні роботи;
— реалізація державної регіональної політики на вирі�

внювання стану економічного й соціального розвитку адм�
іністративно�територіальних утворень;

— матеріально�технічне забезпечення розвитку со�
ціальної сфери.

Упродовж останніх десятиліть склалася майже катаст�
рофічною є ситуація з оновленням основних фондів, що
вимагає швидкого переходу до бюджету розвитку. Виходя�
чи із цього, можна припустити, що в наступні роки в Ук�
раїні буде сформований бюджет змішаного типу, зі знач�
ним збільшенням частки коштів до бюджету розвитку [3].

На жаль, бюджет розвитку в чистому вигляді не може
використовуватися довгий час через значне падіння рівня
життя населення в порівнянні з іншими країнами. Саме із цієї
причини постає необхідність усебічного аналізу бюджету
розвитку, його структури, складових, визначення основних
засобів досягнення сталого економічного розвитку [4].
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Економічна суть місцевих бюджетів проявляється в їх
призначенні. Ці бюджети виконують наступні функції:

— формування грошових фондів по фінансовому забез�
печенню діяльності місцевих органів влади;

— розподіл цих фондів між галузями господарства і їх
використання, контроль за фінансово�господарською діяль�
ністю підприємств, організацій та установ, підвідомчих цим
органам влади.

Місцеві бюджети є одним із головних фінансових ре�
сурсів доведення до населення кінцевих результатів сусп�
ільного виробництва. Через ці бюджети суспільні фонди
споживання розподіляються між окремими адміністратив�
но�територіальними одиницями і соціальними групами на�
селення. Крім того, з таких бюджетів фінансується розви�
ток галузей виробничої сфери, в першу чергу, місцевої та
харчової промисловості, комунального господарства, обсяг
продукції та послуги яких також є важливим компонентом
програми підвищення добробуту населення.

Важливість визначення економічних механізмів перс�
пективного розвитку міст зростає завдяки підвищенню ролі
органів місцевого самоврядування у зв'язку з передачею в
регіони багатьох функцій та повноважень з управління соц�
іально�економічним розвитком, що посилює вплив терито�
ріальних громад на формування містоутворювальної бази і
сфери зайнятості населення.

Найбільш гострими загальними проблемами розвитку
міст є:

— недостатній рівень соціального розвитку;
— відсутність необхідних фінансових ресурсів;
— недостатній рівень фінансування з бюджету;
— одностороння спеціалізація підприємств і недостат�

ня завантаженість їх потужностей;
— низькі темпи будівництва житла, об'єктів соціальної

інфраструктури;
— недостатні економічні можливості містоутворюючих

підприємств, обмеженість вибору професій, нерозвинутість
сфери обслуговування, що ускладнює ситуацію у сфері зайня�
тості населення та породжує демографічні проблеми малих міст;

— недостатньо розвинута система водо�, енерго�, теп�
лопостачання та каналізаційних мереж;

— аварійний стан об'єктів систем водо�, енерго�, теп�
лопостачання в багатьох малих містах;

— незадовільний стан ресурсозбереження;
— незадовільний стан дорожнього господарства;
— низький рівень розвитку міської інфраструктури,

сфери соціальних послуг, об'єктів культури;
— практично не реалізуються проекти в межах Націо�

нальної програми інформатизації;
— недостатній розвиток транспортних зв'язків із

сільськими населеними пунктами в зоні впливу малого міста;
— недостатнє забезпечення телефонним зв'язком;
— незадовільний благоустрій міст, незадовільна ситуа�

ція із збиранням та знешкодженням твердих побутових, а в
деяких з них і промислових токсичних відходів;

— недостатній рівень професійно�кваліфікаційної
підготовки кадрів;

— недостатні можливості комп'ютеризації шкіл;
— недостатній рівень інженерного захисту територій від

виявів небезпечних екзогенних геологічних процесів;
— обмежені можливості населення в одержанні освіти.
За характером динаміки соціально�економічного роз�

витку малі міста поділяють на:
— міста, що інтенсивно розвиваються та протягом ос�

танніх трьох років мають позитивні показники зростання
виробництва (6 % малих міст);

— міста, які мають недостатні темпи розвитку (61 %
малих міст);

— депресивні малі міста (33 % малих міст).
Порядок віднесення малих міст до категорії депресив�

них та механізм надання державної підтримки для їх роз�
витку встановлюються відповідно до закону.

За даними Асоціації міст України понад 90% українсь�
ких міст живуть у борг. Асоціація міст вважає, що що ос�
новна проблема — у плануванні державного бюджету: еко�
номіка регіонів ще у стані кризи, але очікування держави від
українських міст залишається на докризовому рівні.

Тому для вирішення проблем міст та розвитку їх пріо�
ритетних напрямів велику роль і відіграють місцеві бюдже�
ти. Таким чином, в загальному обсязі бюджетів постійно
збільшується питома вага міськіих і селищних бюджетів.
Зростання міських поселень, збільшення числа міських жи�
телів, зростання великих міст, де бюджетні видатки на од�

ного жителя у 5—7 разів вище, ніж у малих містах, тягнуть
за собою збільшення видатків міських бюджетів, темпи зро�
стання яких випереджають темпи зростання ланок місце�
вих бюджетів [6].

Нині одним із головних напрямів використання фінан�
сових ресурсів повинно бути фінансування розвитку місце�
вої виробничої бази як основи для отримання в майбутньо�
му власних доходів.

Місцевим органам підвідомча переважна частина соціаль�
но�культурних закладів і, в першу чергу, установ освіти і охо�
рони здоров'я як першочергових напрямів розвитку міст.
Тому специфікою видатків місцевих бюджетів є значне пе�
реважання в них видатків на соціально�культурні заходи [7].

В Україні розвиток місцевого самоврядування на сучас�
ному етапі актуалізує питання формування на рівні терито�
ріальних громад самодостатніх бюджетних одиниць. Таку
необхідність спричинює ратифікована Україною Європейсь�
ка хартія про місцеве самоврядування, у якій проголошено,
що органи місцевого самоврядування мають володіти необ�
хідним обсягом власних джерел для виконання покладених
повноважень. В українській реальності до таких власних
джерел можна віднести локальні (власні) податки та збори
і закріплені кошти, що передаються із державного бюдже�
ту. їх питома вага складає відповідно 5—7 % та 60 %. Іншу
частку складають трансферти.

Тобто доходи місцевих бюджетів формуються переваж�
ним чином за рахунок закріплених загальнодержавних дже�
рел доходів. Ці кошти належать суб'єкту бюджетного пра�
ва, тобто повністю чи в твердо фіксованій частці на постійній
або довгостроковій основі надходять у відповідний бюджет.
Місцеві органи зацікавлені в закріплених джерелах доходів.
Вони дозволяють ширше проявляти господарську ініціати�
ву, добиватися збільшення платежів у бюджет, економічно
впливати на підприємство.

Можна сказати, що на сучасному етапі паралельно із
децентралізацією виконавчих повноважень в Україні відбу�
вається фіскальна децентралізація. Її метою є наділення
реальними фінансовими повноваженнями бюджетів міст [8].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, місцеві бюджети є головним каналом до�

ведення до населення кінцевих результатів суспільного ви�
робництва, спрямованих на суспільне споживання. Саме
через них суспільні фонди споживання розподіляються в те�
риторіальному розрізі, тобто між окремими адміністратив�
но�територіальними одиницями й соціальними групами на�
селення.

Введення нових напрямів дасть змогу:
— забезпечувати фінансовими ресурсами реалізацію

перспективних напрямів організації нових та/або модерні�
зацію діючих високотехнологічних виробництв;

— розширити джерела наповнення бюджету;
— скоротити відмінності в рівнях соціально�економіч�

ного розвитку адміністративно�територіальних утворень;
— забезпечити матеріально�технічну базу, насамперед,

установ і закладів, що займаються науковою діяльністю,
підготовкою кадрів, підвищенням їх кваліфікації, медичним
обслуговуванням населення.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Розвиток патріотичних цінностей у сучасному ук�

раїнському суспільстві виступає детермінантою подо�
лання багатьох політичних, соціально�економічних та
культурно�національних проблем, серед яких корупція
є однією з основних. Патріотизм забезпечує консолі�
дацію національних інтересів, підвищення значущості
державно�правових цінностей і переваг консолідовано�
го патріотичного суспільства. Все це запобігає розвит�
ку правового нігілізму, котрий лежить у основі поши�
рення корупційних явищ в Україні. Саме тому важли�
вою і актуальною науковою проблемою виступає пошук
шляхів розвитку патріотичних цінностей у суспільстві в
цілому і серед державних службовців, зокрема у сучас�
них умовах розвитку державного управління.

СТУПІНЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
Дана наукова проблема досліджується такими вче�

ними, як І.В. Ангелко, М. Ю. Бездольний, В.В. Говору�
ха, О.І. Калашников, І.Л. Машковська, Е.С. Молдован,
О.П. Якубовський та багатьма іншими. Проте недостат�
ньо уваги названими та іншими дослідниками приділе�
но вивченню саме проблемам патріотичного антикоруп�
ційного світогляду серед суспільства та державних
службовців.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою і завданням даної статті виступає аналіз ос�

новних напрямів впливу патріотичного світогляду на
розвиток антикорупційної свідомості серед суспільних
верств і державних службовців в умовах сучасного роз�
витку демократичних цінностей в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як відомо, патріотизм являє собою поняття, котре

характеризує ставлення громадянина до своєї держа�
ви. У деяких словниках поняття "патріотизм" розгля�
дається як політичний, моральний, суспільний принцип
[1; 2; 3]. У різних словниках та енциклопедичних видан�
нях у визначенні патріотизму можна виділити певні клю�
чові слова. Зокрема, це: любов, готовність, відданість,
пріоритетність інтересів Батьківщини або їх поєднан�
ня. Науковці визначають, що патріотизм — це не тільки
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почуття любові і природна прихильність, але й мораль�
ний обов'язок. Патріотизм — це зацікавлене ставлення
до Вітчизни [4, с. 97; 5].

Патріотизм завжди був і залишається великим і мо�
гутнім стимулом для творчих здобутків кожного гро�
мадянина державницького мислення, а, тим більше, дер�
жавного службовця — якщо йому не байдужа доля Ук�
раїни, якщо він мріє про здійснення в ній справжніх на�
ціональних ідеалів. В умовах сьогоднішнього негатив�
ного зовнішнього інформаційно�психологічного тиску
на індивідуальну та масову свідомість громадян Украї�
ни у глибині душі вітчизняні державні службовці у
більшості своїй розуміють, чому треба посилити патрі�
отичну складову при організації діяльності органів вла�
ди, так само, як необхідно посилити боротьбу на вико�
рінення корупції, рівень якої в країні не знижується, а
навпаки, щороку зростає [6].

Однак, корупція за ефектом ланцюгової реакції по�
роджує цілий спектр інших системних проблем: прово�
кує правовий нігілізм і знижує ефективність регулю�
вального впливу на поведінку суб'єктів відносин регу�
ляторних актів; породжує некеровану й латентну мо�
нополізацію ринку й підриває правові основи вільної,
добросовісної конкуренції; призводить до перекосів у
оптимальному поєднанні методів адміністративного ре�
гулювання й ринкового саморегулювання на всіх рівнях
влади та управління. Корупція дає змогу учасникам ко�
рупційних відносин лише ситуативно обходити серйозні
проблеми, досягаючи тимчасової стабільності, але не
розв'язувати їх; вона, навпаки, стимулює економічну
зацікавленість органів влади у збереженні адміністра�
тивних і регуляторних бар'єрів, породжує інституцій�
но�структурну нестабільність системи господарювання,
закритість широкого доступу суб'єктів відносин до сус�
пільних благ — правових умов, можливостей, ресурсів
— та неефективне використання людського, ресурсно�
го й інтелектуального капіталу [7].

Основними причинами розвитку корупції в Україні
є:

— відсутність стабільного та збалансованого зако�
нодавства;

— правовий нігілізм з боку влади та населення (пра�
вовий нігілізм — це антипод правової культури, ранній
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прояв правового безкультур'я, ігнорування права, юри�
дичних норм, правових цінностей, зневажливе ставлен�
ня до правових принципів. Він є причиною правопору�
шення, кримінальних зловживань);

— недосконалість, складність та відсутність систе�
ми обліку та звітності;

— нестабільність податкової політики, потужний
податковий тиск, антагоністичний з інтересами пере�
важної кількості фізичних та юридичних осіб, які існу�
ють у межах законодавчого поля;

— відсутність інвестиційної альтернативи тіньовим
капіталам;

— безконтрольне зростання кількості корумпова�
них, кримінальних структур, безкарність їх діяльності,
пасивна згода держави на легалізацію кримінальних ав�
торитетів;

— українська приватизація, яка відбувалася нео�
фіційно та напівлегально;

— незахищеність громадян і підприємств від пося�
гань;

— адміністративні бар'єри;
— втрата історичних традицій, моральних норм, які

лежать в основі поваги до приватної власності, кодексу
підприємницької честі [8; 9].

Без сумніву, соціально�економічним й соціально�
психологічним підгрунтям збереження і розширення ко�
рупції є низький рівень самоорганізації громадян,
відсутність скоординованих і організованих на право�
вих засадах процедур лобіювання громадських інтересів
в органах влади. Звичайно, за таких умов важко гово�
рити про інтеграцію України до світового співтовари�
ства, про розвиток громадянського суспільства, про
патріотизм до своєї Батьківщини [9, с. 173].

Тому цілком природною виглядає потреба разом із
соціально�економічними, правовими, організаційно�уп�
равлінськими, каральними, превентивними тощо напря�
мами боротьби з корупцією на державній службі вико�
ристовувати заходи, характер яких визначався б патрі�
отичним морально�ідеологічним спрямуванням.
Сутність патріотичних морально�ідеологічних антико�
рупційних заходів, принципи їх формування та реалі�
зації, мета, завдання, механізми та очікувані результа�
ти використання повинні визначатися концептуальним
документом. Прийняття та застосування Концепції ре�
алізації патріотичних морально�ідеологічних антико�
рупційних заходів (далі — Концепція) створило б усі
передумови для повноцінного формування морально�
ідеологічного механізму боротьби з корупцією, визна�
чило б інструментарій протидії корупції шляхом
зміцнення морального стану українського суспільства
в цілому та його окремих структур, визначення націо�
нальної ідеї та загальнодержавної ідеології, духовного
відродження та культурного збагачення народу, само�
усвідомлення та консолідації нації [10].

Ефективне впровадження в життя Концепції реалі�
зації морально�ідеологічних антикорупційних заходів
можливе за умов збалансованої діяльності та взаємодії
владних інституцій усіх рівнів, відповідальності за до�
сягнуті результати, залучення громадянського суспіль�
ства, цілеспрямованості та охоплення концептуальни�
ми заходами всіх категорій громадян, відповідності мо�
рально�ідеологічних заходів основним пріоритетам дер�
жавної антикорупційної політики та заходам іншого
характеру, спрямованим на запобігання та протидію
корупції [10].

Національна самосвідомість об'єктивно споріднена
з націоналізмом і частково знаходить у ньому своє
втілення. Щонайменше можна стверджувати: розвиток
національної самосвідомості недосяжний без певних
форм націоналізму, які виступають необхідною умовою
державотворчих змагань етнічної нації, перетворення
її в націю повномасштабну і, врешті�решт, успішного до�
вершення процесу її самовизначення [11, с. 181.].

Без сумніву — в націю політичну, європейську, су�

часну, багатонаціональну, за умови поділу прагнень ти�
тульної нації представниками національних меншин.
Мова як особлива знакова система виконує подвійну
функцію: з одного боку, як засіб комунікативної пове�
дінки, котра сприяє досягненню узгодженості в по�
ведінці людей, а з іншого — як втілення культурно�істо�
ричного досвіду, унікальне надбання народу країни,
засіб самоідентифікації громадянина із суспільством, в
якому він живе. Визначення терміна "державна мова"
подано в "Коментарі до Конституції України": "Держав�
ною мовою прийнято називати визнану Конституцією
або законом основну мову держави, обов'язкову для
використання в законодавстві, офіційному діловодстві,
судочинстві, навчанні тощо [6]".

Добре відомо, що державна служба як суспільне
явище є своєрідною формою відображення суспільних
зв'язків і відносин, показник ступеня гуманності, людя�
ності, існуючих у суспільстві порядків. При цьому саме
державна мова виступає соціально�психологічним фак�
тором, який сприяє духовному і соціально�політично�
му єднанню людей. Незнання громадянами мови краї�
ни, в якій вони живуть, якщо такі випадки розповсю�
джені, є дестабілізуючим фактором. І навпаки, викори�
стання державної мови як символічної системи робить
мовців учасниками певної "угоди". Таким чином дося�
гається єдність народів, що населяють країну, фор�
мується комплекс соціальних почуттів, до числа яких
входять, наприклад, патріотизм, солідарність тощо. Це
питання державної ваги, тісно пов' язане з такими по�
няттями, як громадянська ідентичність, культурна
цілісність тощо. Це також питання національної безпе�
ки, соціальної стабільності й інтелектуальної розвине�
ності країни. Державна мова — це обличчя держави, її
символ, такий же як і прапор, герб, гімн. Вона поклика�
на не розділяти, а об'єднувати громадян країни. Отже,
особливе місце серед соціопсихолінгвістичних факторів,
які впливають на рівень корупції й професійну мобіль�
ність державних службовців, посідає негативна мовна
ситуація, що склалася в українському суспільстві у сфері
державного управління [6].

Патріотизм, безумовно, має ще одну дуже важливу
ознаку. Він містить як обов' язкову складову і своєрід�
ний підмурок загальні гуманістичні цінності, принаймні
в межах історично визначеного місця і часу. Без цього
патріотизм вироджується у фетишизований, лубочний
ура�патріотизм, прийнятний лише для вжитку в межах
досягнення формальних, меркантильних цілей [12, с.
289].

Морально�ідеологічні заходи антикорупційного
спрямування повинні реалізовуватися з урахуванням
таких основоположних принципів:

1) законності;
2) гласності та прозорості;
3) всеохопності;
4) перманентності;
5) цілеспрямованості;
6) залучення громадськості до процесу реалізації

морально�ідеологічних антикорупційних заходів;
7) дотримання векторів консолідації українського

суспільства та євроінтеграції держави;
8) патріотизму та детермінації національних інте�

ресів;
9) відповідності пріоритетним напрямам державних

антикорупційних заходів. Механізмами забезпечення
реалізації концептуальних заходів у практичній площині
є такі:

1) політичний — наявність політичної волі до подо�
лання корупції усіма можливими демократичними за�
ходами, в тому числі морально�ідеологічними; форму�
вання та реалізація чіткої державної антикорупційної
політики; об'єднання та компромісна співпраця щодо
питання подолання корупції усіх політичних сил;

2) економічний — обов'язкове врахування щорічних
видатків на фінансування заходів, передбачених Кон�
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цепцією, із державного бюджету та місцевих бюджетів;
залучення коштів від вітчизняних та міжнародних до�
норських громадських організацій шляхом підготовки
проектів, спрямованих на реалізацію заходів, указаних
у Концепції;

3) нормативно�правовий — підготовка та прийнят�
тя Верховною Радою України, центральними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
в межах їх компетенції нормативно�правових актів ан�
тикорупційного характеру і таких, мета і зміст яких
співзвучні з концептуальними;

4) організаційний — Верховна Рада України, Кабі�
нет Міністрів України формують законодавче та нор�
мативно�правове забезпечення реалізації заходів, пе�
редбачених Концепцією; центральні органи виконавчої
влади в межах своїх повноважень забезпечують вико�
нання законодавчих та нормативно�правових актів,
спрямованих на реалізацію концептуальних морально�
ідеологічних антикорупційних заходів; інші органи ви�
конавчої влади, місцеві державні адміністрації та орга�
ни місцевого самоврядування забезпечують досягнен�
ня тактичних цілей (пріоритетних завдань) Концепції;

5) кадровий — залучення до реалізації Концепції
фахівців у сферах юриспруденції, педагогіки, психо�
логії, соціології, РR�технологій, маркетингу, політо�
логії, державного управління та місцевого самовряду�
вання тощо.

Запорукою успіху досягнення результатів застосу�
вання морально�ідеологічних заходів у процесі бороть�
би з корупцією є поточний та підсумковий двосторонній
— державний та громадський — контроль. Він повинен
здійснюватися на засадах:

— верховенства права, яким визначається підпоряд�
кування усіх контролюючих дій, які реалізовуватимуть�
ся чи з боку держави, чи з боку громадськості, нормам
права та закону. Підгрунтям для здійснення контролю
мають бути Конституція України, міжнародні норматив�
но�правові акти, ратифіковані нашою державою, вітчиз�
няні законодавчі та нормативно�правові акти;

— взаємодії влади та інститутів громадянського сус�
пільства. Лише за умови того, що державна влада та гро�
мадянське суспільство об'єднають свої зусилля щодо
запобігання та протидії корупції, контроль за застосу�
ванням морально�ідеологічних антикорупційних заходів
може бути ефективним. Державні та громадські інсти�
туції у прагненні контролювати процес використання
морально�ідеологічних заходів подолання корупції зо�
бов'язані усвідомлювати спільну мету та працювати за�
ради її досягнення в одному напрямі;

— прозорості видатків із бюджетів усіх рівнів на
реалізацію морально�ідеологічних антикорупційних
заходів та відповідальності за їх цільове використання.
Дотримання цього постулату передбачає формування
бюджетів усіх рівнів з обов'язковим врахуванням ви�
датків на здійснення морально�ідеологічних антикоруп�
ційних заходів. Формування цієї статті бюджету не по�
винно відбуватися за залишковим принципом, викорис�
тання передбачених нею коштів має бути виключно
цільовим, в іншому разі — передбачено відповідальність
розпорядника коштів;

— відкритості та доступності інформації про реалі�
зацію заходів та про діяльність суб'єктів, які їх реалізу�
ють. Це положення може бути втілене в життя шляхом
постійного інформування громадськості через засоби
масової інформації. Такий підхід сприятиме не лише
дотриманню принципу прозорості й гласності в реалі�
зації морально�ідеологічних антикорупційних заходів,
а й формуванню підвалин громадянського суспільства.
Крім того, постійне інформування громадян про перебіг
реалізації заходів поступово вкарбує у суспільній свідо�
мості їх актуальність та необхідність і забезпечить ста�
новлення уявлення кожного громадянина про його осо�
бисту причетність до змін, які відбуваються в державі
[10].

Формування державно�управлінської еліти — не�
простий і довгий процес. Справжня елітарність, як і інте�
лігентність, втілює в собі досвід кількох поколінь, які
займаються однією справою, зокрема державним управ�
лінням, накопиченням та передачею перевірених часом
знань, традицій від покоління до покоління державних
службовців. Тому, з огляду на відсутність, з відомих
причин, такого досвіду поколінь державних службовців,
управлінська культура високого рівня стає надбанням
принаймні тих управлінців, хто є насправді патріотом
своєї держави [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, патріотизм є основою подолання со�

ціально�економічних деструкцій у суспільстві, серед
яких корупція займає одне з основних місць. Патріо�
тичне виховання державних службовців повинно про�
водитися на стадії їх навчання, професійної підготовки
та перепідготовки у процесі проходження державної
служби. У концептуальних засадах патріотичного ви�
ховання державних службовців на шляху до подолання
корупції ключове місце повинно бути відведене мораль�
но�етичним цінностям, котрі виховуються у рамках фор�
мування антикорупційного світогляду представників
державного управління. Механізми виховання патріо�
тичного антикорупційного світогляду серед державних
службовців виступають перспективною науковою про�
блемою на сучасному етапі державотворення в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблема сталого розвитку є достатньо новою со�

ціально�економічною та політичною конструкцією, а тому
в межах сучасних дослідницьких підходів не має належно�
го розроблення, що тим самим обумовлює доцільність її
методологічного обгрунтування в межах сучасної держав�
но�управлінської науки. В межах нашого дослідження, вва�
жаємо за доцільне акцентувати увагу на двох основних ас�
пектах розгляду даної проблематики, зокрема значну ме�
тодологічну цінність для нас становить аналіз сталого роз�
витку як окремого стану системи, здатної підтримувати
стабільність своєї структури протягом тривалого відрізку
часу, а також і стабільність функціонування самої системи
державного управління, яка перебуває під впливом систе�
ми сталого розвитку. Саме тому важливим теоретико�ме�
тодологічним завданням є дослідити механізми саморегу�
ляції системи державного управління в умовах впливу ста�
лого розвитку. При цьому відкритим залишається питання
методології ідентифікації структурно�організаційних засад
функціонування системи державного управління в умовах
впливу сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКИХ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Вперше конкретизовано проблема сталого розвитку

була озвучена у 1992 році на конференції ООН з питань
природного середовища та розвитку в Ріо�де�Жанейро, тут
же представниками 179 держав було прийнято програму
економічного та соціального розвитку людства у майбут�
ньому столітті сформульовану у документі "Порядок ден�

УДК 35.07

О. В. Надоша,
аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами,
Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СИСТЕМУ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У межах даної статті здійснено аналіз впливу сталого розвитку на систему державного управління,

побудовано авторську концепцію розуміння сутності сталого розвитку як складної соціальної системи,

яка характеризується динамічною структурною стабільністю, збереженням безперервної заміни її еле@

ментів, процесуальними складовими якої є буферність, саморегуляція, швидкість та фази розвитку сусп@

ільства.

Within this paper analyzed the impact of sustainable development in the public administration system, built

understanding of the author's concept of sustainable development as a complex social system, characterized by

a dynamic structural stability, preserving a continuous replacement of its elements, the procedural elements of

which are bufernist, self@control, speed and phase development of society.

Ключові слова: сталий розвиток, суспільний розвиток, стало!безпековий розвиток, система державного
управління, оптимізаційні моделі.

Key words: sustainable development, social development, steel security development, governance, optimization
model.

ний на ХХІ століття". В основі цієї програми лежала кон�
цепція сталого розвитку, яка передбачала "модифікацію
біосфери та застосування людських, фінансових, живих та
неживих ресурсів для задоволення людських потреб та по�
кращення якості життя" [1]. Логічним продовженням цього
документа стало прийняття на Всесвітньому саміті по ста�
лому розвитку в Йоганнесбурзі у 2002 році "Плану вико�
нання рішень на найвищому рівні", у якому були визначені
конкретні заходи та часові інтервали їх реалізації: 2005—
2015 роки оголошувались декадою переходу світу до стало�
го розвитку [2].

Прийняття Концепції сталого розвитку має три визна�
чальних складові: екологічну, економічну та соціальну, не�
дооцінення рівнозначності кожної із яких може привести
до певних перекосів у забезпеченні сталого розвитку сучас�
ного суспільства. З огляду на це, "активний розвиток еко�
номіки при слабкому розвитку екологічного та соціального
напрямів приведе до порушення сталості розвитку… немож�
ливо забезпечити покращення умов життя, якщо нарощен�
ня могутності економіки не буде супроводжуватись скоро�
ченням техногенного навантаження на людину та вирішен�
ням соціальних проблем у житті суспільства" [3]. У такий
спосіб Концепція сталого розвитку спрямована на одночас�
не вирішення трьох основних завдань реалізації сталого
розвитку — забезпечення росту економіки за умови одно�
часного покращення екологічної ситуації та вирішення со�
ціальних питань.

Важливим аспектом аналізу даної проблематики є
аналіз принципів та критеріїв, які забезпечують стабільний
стан функціонування системи державного управління в умо�
вах сталого розвитку. Під цим станом, слід розуміти
здатність системи державного управління як окремої дина�
мічної системи "зберігати рух по чітко визначеній траєкторії
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розвитку (підтримувати конкретний режим функціонуван�
ня) незалежно від різних умов та факторів впливу" [4]. З
огляду на це, у системі державного управління, якщо у своїй
основі вона не буде побудована на принципі стабільності,
ймовірність радикальних структурно�організаційних флук�
туацій збільшиться. Якщо система державного управління
виявиться не готовою до сприйняття умов сталого розвит�
ку, вона сама по собі втратить стабілізаційний ефект, а
відтак фактор зовнішнього впливу сталого розвитку змен�
шиться. Саме тому важливим технологічним прийомом в
утвердженні принципу стабілізації системи державного
управління в умовах сталого розвитку є саморегуляція, яка
має здійснюватись через механізми налагодження зворот�
них зв'язків з відповідними структурними підрозділами
органів державної влади. Сталий розвиток суспільства являє
собою структурну та функціональну самоорганізацію соц�
іальної системи, а тому це безпосередньо впливає на систе�
му державного управління.

Вплив умов сталого розвитку на систему державного
управління зумовлює необхідність посилення стабільності
її відповідних підсистем, здатних забезпечити безпосе�
редній розвиток суспільства. Це ставить питання про кри�
терії розвитку системи державного управління в умовах
досягнення її стабільності та умов сталого розвитку сусп�
ільства. На думку М.Б. Антонової, розвиток системи дер�
жавного управління в умовах сталого розвитку визначаєть�
ся відповідними її пріоритетами, які дозволяють суспіль�
ству вийти із стану нестабільності [5]. Аби вийти із стану
нестабільності суспільного розвитку, органи державної
влади мають забезпечити перехід на шлях сталого розвит�
ку шляхом управління ним. Саме управління сталим роз�
витком є одним із визначальних пріоритетів діяльності
органів державної влади у сучасному постіндустріально�
му суспільстві.

Органи державної влади мають надати сучасним про�
цесам розвитку суспільства сталий та довготривалий ха�
рактер, аби у такий спосіб воно максимальною мірою відпо�
відало потребам та інтересам громадян. Підтвердженням
цього слугує думка проголошена одним із експертів ООН
К.Аленом, який під "сталим та довготривалим розвитком
розуміє незмінний стан гармонії, процес змін, в якому мас�
штаби технологічного розвитку та відповідні інституційні
зміни у системах соціальної організації мають чітко узгод�
жуватись із нинішніми та майбутніми потребами людей"
[6]. Це, у свою чергу, свідчить про те, що перехід до стало�
го розвитку напряму залежить від політичної волі та потен�
ціалу розуміння нової проблеми органами державної вла�
ди. Відтак, це ставить питання про забезпечення сталості
параметрів суспільного розвитку відповідно до потреб гро�
мадян та об'єктивних умов розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ)

Мета даної статті — здійснити концептуальний аналіз
впливу сталого розвитку на систему державного управлін�
ня, побудувати авторську концепцію розуміння сутності
сталого розвитку як складної соціальної системи, яка ха�
рактеризується динамічною структурною стабільністю, збе�
реженням безперервної заміни її елементів.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Вплив сталого розвитку на систему державного уп�

равління позначається на генезі механізмів управління
держав та її інститутів, які безпосередньо спрямовані на
її відкритість та самоорганізаційну здатність. Це свідчить
про те, що сталий розвиток передбачає якісну зміну сис�
теми державного управління, висуваючи до неї нові кри�
терії ефективності, серед яких організаційна стабільність,
якість державно�управлінських послуг, ресурсне забез�
печення і т.п. Загальнометодологічно це можливо пояс�
нити виходячи із Закону Ешбі, відповідно до якого, якщо
одна підсистема в системі поводить себе не узгоджуючись
із іншими, то сталість системи загалом порушується.
Відтак, якщо умов сталого розвитку суспільством не буде
досягнено, то це безпосередньо позначиться на ефектив�
ності системи державного управління, з іншого боку,
якщо система державного управління не буде чітко ко�
релюватись із умовами сталого розвитку, то це порушить
внутрішній баланс її функціонування, що в кінцевому ре�
зультаті приведе до втрати сталості всіх її інституційних
підсистем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Слід також відзначити, що в умовах сталого розвитку

система державного управління не здатна до саморегуляції
та саморозвитку на рівні всіх своїх підсистем (виробнича
криза, інфляція, безробіття, демографічні проблеми), втра�
чає стабільність, у такому разі її регуляторні механізми не
спрацьовують, точніше вони не забезпечують умови для на�
лежного функціонування системи, що тим самим приводить
до її системного руйнування. Відтак, якщо система держав�
ного управління виявиться не здатною належно реагувати
на умови сталого розвитку, "це не лише приведе до втрати
нею стабільності функціонування, але й спровокує її перехід
у діапазон затяжної кризи" [7, с. 117]. Аби система держав�
ного управління в умовах сталого розвитку не зазнала та�
ких деструктивних змін, мають бути розроблені оптимі�
заційні механізми управління, як переходу до сталого роз�
витку так і управління сталим інноваційним розвитком.

З огляду на це, варто поставити питання про ефек�
тивність системи державного управління в умовах впливу
не неї умов сталого розвитку. Критерієм такої ефективності,
на думку Н.Ф. Реймерса, виступає "якість здійснення про�
цесу регулювання розвитком системи, яка є результатом
чітко прогнозованих відхилень від динамічної рівноваги, яку
має система у сталих умовах" [8]. При цьому вчений акцен�
тує увагу на так званих сталих системах, в межах яких відхи�
лення від заданих норм динамічної рівноваги є незначними,
оскільки вони забезпечуються дією механізмів зворотних
зв'язків процесів оперативного управління. Це, у такий
спосіб, свідчить про те, що в умовах сталого розвитку в си�
стемі державного управління важлива роль має належати
налагодженню зворотних зв'язків у процесі реалізації опе�
ративного управління щодо прийняття відповідних держав�
но�управлінських рішень, що у такий спосіб забезпечить
попередження критичного стану функціонування системи.
При цьому слід відзначити, якщо система державного уп�
равління виявиться неготовою до налагодження таких зво�
ротних зв'язків, вплив сталого розвитку на її функціону�
вання супроводжуватиметься запровадженням так званих
"гомеостатичних механізмів", які, ймовірно, приведуть до
руйнування попередньої системи організаційної діяльності.
Більше того, "зворотні зв'язки, які будуть задіяні із запіз�
ненням, можуть спровокувати значне відхилення параметрів
системи, в результаті чого стане можливим входження сис�
теми в стан біфуркації" [9, с. 27]. З огляду на це, варто наго�
лосити на тому, якщо є такі порушення у функціонуванні
системи державного управління, які зумовлені неадекват�
ними процесами управління існують протягом тривалого
відрізку часу, відбувається блокування процесів адаптації
та самоорганізації, внутрішня деформація системи зростає
настільки, що виникає необхідність докорінного реформу�
вання діяльності її інститутів. Важлива роль при цьому на�
лежить посиленню відповідних оптимізаційних процесів за�
безпечення сталого розвитку, до яких Н.Ф.Реймерс відно�
сить: наявність чітко визначеної мети розвитку та мож�
ливість її коригування, інтенсифікацію процесів самоорга�
нізації, кореляційне підвищення адаптивних можливостей
системи та ефективності управління нею, посилення ефек�
тивної перспективної активності [10, с. 37].

Саме тому, на думку Г.С. Розенберг та Г.П.Краснощьо�
кова система державного управління в умовах впливу ста�
лого розвитку має базуватись на методологічних принци�
пах теорії управління та самоорганізації, які включають "ре�
алізацію принципів зворотного зв'язку та принципів еквіф�
інальності, які забезпечують можливість вибору найбільш
ефективних шляхів досягнення цілей сталого розвитку
(вибір оптимальної траєкторії розвитку системи), принципів
управління за результатами, які дозволяють відслідковува�
ти реакцію системи державного управління на безпосе�
редній вплив зовнішніх факторів, здійснювати контроль за
впливом таких факторів та аналіз її динаміки в результаті
їх безпосереднього впливу" [11, с. 77].

З огляду на наведені вище підходи, під сталим роз�
витком варто розуміти стан вирішення соціально�еконо�
мічних проблем громадян, їх соціальний захист та
ліквідація будь�яких форм соціально�економічної та
політичної дискримінації. У такий спосіб прихід стало�
го розвитку як нової форми соціальної організації ста�
вить перед системами державного управління нові зав�
дання, а саме: забезпечення прав на працю, освіту та на�
лежні умови життєдіяльності. З огляду на це, новим кри�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 1/2012110

терієм функціонування системи державного управління
в умовах впливу сталого розвитку стає соціальна спря�
мованість.

Слід особливо відзначити, що при всій логічній до�
цільності обгрунтування методологічної потреби утверд�
ження принципів сталого розвитку, існують концепції та
підходи вчених, де акцентується увага на окремих викли�
ках, які, ймовірно, матимуть місце, а тому й система дер�
жавного управління повинна володіти всім необхідним по�
тенціалом державно�управлінських рішень щодо реагуван�
ня на них. Так, на думку А.В. Позднякова, "сталий розви�
ток теоретично може бути реалізованим лише в окремих
розвинених державах за умови жорсткого регулювання
соціально�економічних відносин" [12]. Подібної думки та�
кож дотримуються А.Н. Грешневиков, М.Я. Лемешев, Ю.Г.
Демянко, які вважають, що концепція сталого розвитку є,
скоріше за все, демагогією, ніж виваженою стратегією роз�
витку сучасних суспільств у "ній говориться про те, як було
б добре, якби відмовитись від руйнівного принципу антро�
поцентризму в ім'я екоцентризму [13]. При цьому вчені та�
кож відзначають про те, що на сьогодні не існує єдиного
інструменту, який спрямував би сучасні соціально�еко�
номічні та суспільно�політичні процеси у єдине необхідне
русло [13].

Достатньо афірмативною роль впливу сталого розвит�
ку на механізми державного управління бачить Ю.Г. Демь�
янко, на думку якого сучасні системи державного управлі�
ння являють собою "системи, які самостійно створюються і
перебувають в умовах постійної саморегуляції… формують�
ся та еволюціонують на принципах автономності та опера�
ціональної замкненості" [14, с. 8]. Обгрунтовуючи по�
слідовність свого підходу, Ю.Г. Демьянко використав закон
термодинаміки, аби пояснити, що в умовах сталого розвит�
ку "покращення умов життєдіяльності людей в одній дер�
жаві неминуче приводить до погіршення умов в іншій дер�
жаві, і покращення умов функціонування однієї із сфер сус�
пільного життя неминуче може привести до гіршання в
іншій" [14, с. 9]. У такому контексті вплив сталого розвитку
на систему державного управління не слугує одним із
інструментів її стабілізації, а відтак, й оптимізації функціо�
нування.

Варто розмежовувати фактор впливу сталого розвитку
на функціонування систем державного управління, зокре�
ма сталий розвиток як ідеологічну конструкцію, за якою
мають забезпечувати свій розвиток всі держави світу у за�
гальнопланетарному масштабі, чи сталий розвиток як об�
'єктивну тенденцію, яка зумовлює доцільність досягнення
сталості соціально�економічних та суспільно�політичних
процесів. Слід особливо наголосити на тому, що сталий роз�
виток є однією із оптимізаційних моделей реагування сис�
тем державного управління на зовнішні об'єктивні викли�
ки, що безпосередньо підтверджується положеннями вис�
ловленими у доповіді А.Печчеї, які фактично і визначають
його сучасні принципи та фактори впливу на систему дер�
жавного управління. На його думку, "збереження існуючих
тенденцій науково�технічного прогресу та економічного
розвитку людства в першій половині ХХІ століття немину�
че приведе до глобальної катастрофи" [15, с. 73]. З огляду
на це, утвердження принципів сталого розвитку є однією з
об'єктивних потреб розвитку сучасних суспільств, а відтак,
і пріоритетним напрямом діяльності державно�управлінсь�
ких структур. Заради того, аби досягнути сталого розвит�
ку, державами має бути ліквідовано всі принципи та захо�
ди, які не сприяють сталому розвитку, з огляду лише на це
мають розроблятись новітні концепції та технології реалі�
зації цілей сталого суспільства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

(ДОСЛІДЖЕНЬ) У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Здійснений нами аналіз сутності сталого розвитку, доз�

волив чітко конкретизувати його зміст, у всіх його об'єктив�
них проявах, концептуальні суперечності у підходах реалі�
зації його принципів, чітко ідентифікувати фактори впливу
на функціонування сучасних систем державного управлін�
ня, їх організаційно�функціональний потенціал по управлі�
нню процесами сталого розвитку.

Побудовано авторську концепцію розуміння сутності
сталого розвитку як складної соціальної системи, яка ха�
рактеризується динамічною структурною стабільністю, збе�
реженням безперервної заміни її елементів, процесуальни�
ми складовими якої є буферність, саморегуляція, швидкість

та фази розвитку суспільства та його впливу на сучасну си�
стему державного управління, на підставі чого визначено її
основні характеристики (неадитивність, еквіфінальність,
цілеспрямованість, емерджентність, прагнення до створен�
ня та підтримання гомеостазу) та критерії (тривалість жит�
тя, яка традиційно визначається соціально�економічними
умовами життя, стабільність та визначеність політичної си�
туації).

На основі аналізу концепцій та теорій сталого розвит�
ку систематизовано її основні підходи та теорії, (еволюцій�
но�циклічна теорія та теорія динамічної рівноваги; антро�
поцентричний; системний; неокласичний; неокенсіанський;
інституціональний; інфраструктурний підходи), що дозво�
лило чітко конкретизувати його зміст, у всіх його об'єктив�
них проявах, концептуальні суперечності у підходах реалі�
зації його принципів, чітко ідентифікувати фактори впливу
на функціонування сучасних систем державного управлін�
ня, їх організаційно�функціональний потенціал по управлі�
нню процесами сталого розвитку.

Здійснено аналіз сталого розвитку як окремого стану
системи здатної підтримувати стабільність своєї структури
протягом тривалого відрізку часу, а також і стабільність
функціонування самої системи державного управління, яка
перебуває під впливом системи сталого розвитку, на підставі
цього досліджено механізми саморегуляції системи держав�
ного управління в умовах впливу сталого розвитку та іден�
тифіковано структурно�організаційні засади функціонуван�
ня системи державного управління в умовах впливу стало�
го розвитку. Це безпосередньо ставить питання про пошук
нових оптимізаційних моделей реалізації державного управ�
ління в умовах сталого інноваційного розвитку, що і скла�
дає перспективи для його подальшого розроблення в межах
вітчизняної науки державного управління.
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ВСТУП
Урахуванням просторових аспектів при здійсненні

держаного управління є досить складним процесом, зва�
жаючи на те, що, як згадувалося вище, інтереси держа�
ви не завжди співпадають з інтересами окремих адміні�
стративно�територіальних одиниць, а регіони субнаці�
онального рівня намагаються проводити власну політи�
ку як у відносинах з іншими регіонами, так і з системою
вищого порядку. Якщо розглядати процес управління
як розроблення, прийняття та реалізацію управлінсь�
ких рішень, то слід зазначити, що у якості перших етапів
він включає постановку цілей і формування системи
критеріїв (вимог, правил, принципів) до рішень, що прий�
маються. Виходячи з цього, регіональна політика має
розглядатися як головна (визначальна) складова регіо�
нального управління. На підтвердження цього виснов�
ку можна навести такий аргумент: за етимологією пол�
ітика означає мистецтво управління державою, у свою
чергу, мистецтво управління будь�якою системою по�
лягає в тому, щоб обрати у змінюваних та часто невиз�
начених умовах найкращий шлях для досягнення по�
ставленої мети, а це повністю відповідає політиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
За думкою А.Г. Липко та К.М. Миско, регіональне

управління являє собою особливий вид управлінської
діяльності з регулювання соціально�економічних про�
цесів на території, що характеризується певною єдністю
економічного життя та спільністю умов відтворюваль�
ної діяльності населення. Це визначення, як найбільш
вдале, за основу беруть Ю.М. Донченко, В.А. Заброд�
ський, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, М.Я. Коробов та
В.Г. Новиков, а також А. Трофимов та О. П'янова. Ви�
ходячи з такого підходу до розуміння регіонального уп�
равління, його об'єктом, як і об'єктом регіональної полі�
тики, мають бути соціально�економічні процеси в ре�
гіонах.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити внутрішню та зовнішню політику кож�

ного з регіонів держави;
— обгрунтувати державну регіональну політику як

діалектичну єдність державного управління регіонами
країни та самоврядування соціально�економічних тери�
торіальних комплексів субнаціонального рівня.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональна політика не тільки є складовою регіо�

нального управління, вона також і реалізується через
цей процес під час приймання рішень, організації та
мотивації їх втілення, здійснення та використання кон�
тролю для корегування дій щодо впровадження регіо�
нальної політики. Такий тісний зв'язок між регіональ�
ною політикою та регіональним управлінням є підгрун�
тям того, що їх цілі повністю співпадають, багато
спільного є у принципах та механізмах здійснення, вони
також мають спільні суб'єкти й об'єкти. Саме тому, що
регіональна політика держави складається з державної
регіональної політики та політик регіонів, регіональне
управління має розглядатися як діалектична єдність
державного управління регіонами країни та самовряду�
вання соціально�економічних територіальних комп�
лексів субнаціонального рівня. Зважаючи на те, що в
основу державної регіональної політики й державного
управління, з одного боку, та політик регіонів й їхнього
самоуправління — з іншого, закладені інтереси терито�
ріальних соціально�економічних систем різних рівнів, то
вони матимуть відмінні цілі, принципи та механізми їх
реалізації, тобто цілі регіону можуть не співпадати з
очікуваннями держави щодо його розвитку. При цьому
треба також розмежувати суб'єкти та об'єкти держав�
них та регіональних складових регіональної політики
держави та регіонального управління, що стане кроком
до розроблення сучасного механізму їх здійснення.

Майже до такої ж думки дійшла група авторів під
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керівництвом В.А. Забродського, зазначивши, що
об'єктами управління в регіоні є соціально�економічні
виробничі та інші процеси, розподілені у просторі та
часі, що забезпечують життєдіяльність населення [6,
с. 13]. Аналогічної думки дотримується також В.І. Пав�
лов, за твердженням якого об'єктами регіональної со�
ціально�економічної політики є "соціально�економічні
процеси, що відбуваються в регіонах" [5, с. 21]. С.І. Бан�
дур та І.В. Терон вважають, що об'єктом державної ре�
гіональної соціально�економічної політики є "весь
спектр економічних, екологічних, соціальних, демог�
рафічних та інших процесів регіонального життя в їх
різноманітних проявах і взаємозв'язках …" [3, с. 13],
що фактично співпадає з наведеними вище висновка�
ми інших науковців.

Досить близька до цієї позиції думка висловлюєть�
ся також у монографії за редакцією М.І. Долішнього,
де зазначається таке: "… об'єктом регіональної політи�
ки є весь спектр соціально�економічних процесів, що
відбуваються на конкретній території. Іншими словами,
у сферу впливу регіональної політики потрапляють
люди, природа і всі суспільні інститути, що забезпечу�
ють взаємодію між ними" [7, с. 15]. І тут одразу виникає
запитання: чи можна, визначаючи об'єкт регіональної
політики, обмежуватися лише "спектром соціально�еко�
номічних процесів", якщо регіональна політика здійснює
вплив також на людей, природу та різноманітні органі�
зації, що ніяк не можуть вважатися процесом?

Люди, природа та організації є іноді активними, іноді
пасивними, але обов'язковими учасниками соціально�
економічних процесів, що відбуваються. Тому, регулю�
ючи весь спектр цих процесів, суб'єкти регіональної по�
літики опосередковано впливають на них. Але при цьо�
му не можна відкидати і безпосередній вплив на людей,
природу та організації під час здійснення регіональної
політики (а іноді для такого впливу може вистачити
навіть оприлюднення цілей цієї політики). Таким чином,
люди, природа та організації поряд з усім спектром со�
ціально�економічних процесів, що виникають під час їх
взаємодії, обов'язково повинні розглядатися як об'єкти
регіональної політики. До цього слід додати, що у разі,
коли під суспільними інститутами розуміються не лише
різноманітні організації (формальні та неформальні,
виробничі та невиробничі, державні та недержавні, уп�
равлінські та громадські тощо), а й правові, етичні, куль�
турні та інші інститути, то вони, безперечно, включають
у себе весь спектр соціально�економічних процесів.
Тому сукупність об'єктів регіональної політики може
бути окреслена саме як "люди, природа і всі суспільні
інститути, що забезпечують взаємодію між ними" [7, с.
15].

При такому досить конкретизованому представ�
ленні об'єктів регіональної політики треба якось виз�
начитися просторово. Що стосується внутрішньої регі�
ональної політики держави, то необхідно мати на увазі
людей, природу та суспільні інститути, які наявні, або
діють на території всієї держави. Зовнішня регіональна
політика держави спрямована на подібні об'єкти поза
її межами. Так само, внутрішня політика кожного з ре�
гіонів держави спрямовується на людей, природу та
суспільні інститути, які наявні, або діють на території
регіону, а зовнішня політика регіону — на аналогічні
об'єкти, що знаходяться як на території держави (поза
межами регіону), так і на решті територій світу поза
межами держави. Проте до просторового поділу
об'єктів регіональної політики обов'язково треба дода�
ти таке: органи державної влади, що розташовані на
території регіону, є об'єктами його зовнішньої політи�
ки, так само, як представництва будь�яких країн, євро�
пейських та світових організацій виступають як об'єкти
зовнішньої регіональної політики держави й одномо�
ментно як об'єкти зовнішньої політики регіонів, неза�
лежно від їх розташування.

Неможна не зупинитися і на виключенні деяких

організацій та окремих людей (посадових осіб) з загаль�
ного переліку об'єктів державної регіональної політи�
ки (Президент України, Верховна Рада України, Кабі�
нет Міністрів України та інші органи виконавчої влади)
та політики регіонів (органи місцевого самоврядуван�
ня, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада
Міністрів АРК), бо вони є суб'єктами відповідних по�
літик. До речі, органи місцевого самоврядування для
державної регіональної політики виступають у якості
об'єктів, впливаючи на які, органи державної влади ви�
ходять з інтересів держави.

Доцільно навести ще кілька авторитетних мірку�
вань з цього приводу, бо дослідження об'єктів регіо�
нальної політики та регіонального управління без цьо�
го буде неповним. Об'єктом регіональної політики є уп�
равління соціально�економічними процесами в регіо�
нах, що здійснюється на паритетних началах як Цент�
ром, так і владними структурами всіх видів та рівнів [9,
с. 145]. Таку думку, напевно, розділяють А.В.Толстоу�
хов та Всеукраїнське об'єднання місцевого й регіональ�
ного розвитку, бо у якості мети регіональної політики
бачать створення ефективної системи регіонального
управління [7, с. 17]. Але, якщо погодитись з Стеченко
Д., виходить, що об'єктом регіонального управління
(який, як було доведено вище, співпадає з об'єктом
регіональної політики) є саме управління соціально�
економічними процесами в регіонах. Тож виходить, що
діяльність з управління соціально�економічними тери�
торіальними системами спрямована лише на самовдос�
коналення.

С.А. Мельник вважає, що "об'єктом державної ре�
гіональної політики є регіон, соціально�економічну
сутність якого в цій якості можна визначити як систему
суспільних відносин по забезпеченню відтворювальних
процесів у межах конкретної території" [4, с. 7]. З пер�
шою частиною цього твердження можна погодитись,
виходячи з того, що регіоном можна вважати не тільки
адміністративно�територіальну одиницю субнаціональ�
ного рівня, а будь�який соціально�економічний терито�
ріальний простір (в тому числі і у межах держави), який
має ряд спільних характеристик та включає в себе, як
вже зазначалося раніше, "людей, природу та всі сус�
пільні інститути, що забезпечують взаємодію між ними"
[7, с. 15]. А от представлення регіону у якості лише сис�
теми суспільних відносин із забезпечення відтворюваль�
них процесів лишає соціально�економічну територіаль�
ну систему самого суспільства, до того ж обмеження
об'єктів державної регіональної політики конкретною
територією позбавляє зазначену політику зовнішньої
складової.

Існуєй інший підхід до розгляду досліджуваного
питання. Так, Г.В. Балабанов до об'єктів регіональної
політики відносить лише проблемні регіони, тобто
різномасштабні території (зони, райони, ареали, міські
агломерації та ін.), які відстають у соціально�економі�
чному розвитку або є кризовими внаслідок екологіч�
них катастроф, воєнних конфліктів, гострих міжетні�
чних суперечностей тощо [2, с. 69], що суттєво звужує
сферу застосування регіонального управління і, на
жаль, має реальний вплив на формування державної
регіональної політики в Україні. Такий підхід до виді�
лення об'єктів регіональної політики не можна вважа�
ти прийнятним для формування регіональної політи�
ки держави, що сприяє її всебічному просторовому
розвитку.

На підставі проведеного аналізу та узагальнення
різних підходів до визначення видів та складових регі�
ональної політики, а також сутності поняття "регіон",
можна зробити єдиний логічний висновок, що об'єкта�
ми будь�якого виду регіональної політики (європейсь�
кої, державних) або політик регіону є внутрішній со�
ціально�економічний територіальний простір (для
внутрішніх регіональних політик або внутрішньої по�
літики регіону) та весь соціально�економічний терито�
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ріальний простір поза межами внутрішніх територій
(для зовнішніх регіональних політик або зовнішньої
політики регіону). Таким чином, об'єктом регіональ�
ної політики соціально�економічної територіальної
системи будь�якого рівня та форми організації є весь
світ, інша річ, що найбільша увага приділяється об�
'єктам внутрішнього середовища та найближчого ото�
чення.

Крім цього, слід звернути увагу ще на дві важливі
щодо визначеності із об'єктами регіональної політики
та регіонального управління наукові проблеми, які
особливо загострюється при конкретизації регіональ�
ного рівня та виду регіональної політики. Перша про�
блема безпосередньо пов'язана із зовнішньою та внут�
рішньою складовими державної політики (у тому числі
державної регіональної політики) та відповідними
складовими політики адміністративного регіону. Вона
полягає у тому, що і зовнішнє середовище такого рег�
іону, як держава, і зовнішнє середовище адміністратив�
ного регіону є об'єктами їх політик, але вони не мо�
жуть вважатися об'єктами управління цих регіонів (не�
залежно від рівня) або їхніх органів управління, бо не
є їм підвладними. Тому щодо зовнішніх об'єктів дер�
жавної політики та політики адміністративного регіо�
ну має йти мова про вплив, що не є у даному разі уп�
равлінським, під час якого можуть використовуватися
будь�які методи, крім адміністративних із безпосе�
реднім спрямуванням на зовнішні для регіональної си�
стеми об'єкти.

Друга проблема пов'язана із виділенням у складі
державного управління регіональним розвитком дер�
жавного управління регіональним розвитком цілісного
соціально�економічного комплексу країни та держав�
ного управління кожним з адміністративних регіонів цієї
країни. Відповідно до цього, об'єктами внутрішньої
складової державної регіональної політики виступають
як адміністративні регіони держави, так і територіаль�
ний соціально�економічний простір країни в цілому. Так
само об'єктами політики регіону (у тому числі її про�
сторової складової) є як цілісна система регіону, так і
адміністративні райони, що входять до складу цього
регіону.

Причому не можна обминути такої особливості: для
здійснення управління регіональним розвитком усієї
країни може використовуватися поділ її території на
регіони за будь�якою ознакою (рівень економічного
розвитку, ступінь негативного впливу техногенних фак�
торів, соціальна захищеність населення, політичні пре�
ференції тощо) для підбору комплексу відповідних до
ситуації заходів, тоді як систематичне безперервне уп�
равління кожною субнаціональною одиницею держави
потребує на відповідний адміністративний поділ країни
та спрямування державного управління на адміністра�
тивні регіони країни.

Поряд із конкретизацією переліків об'єктів дер�
жавної регіональної політики та політики регіонів на
додаткові дослідження потребує також визначення
усіх суб'єктів регіональної політики, що здійснюєть�
ся у країні. У монографії за редакцією М.І. Доліш�
нього зазначається, що "суб'єктами регіональної
політики є центральні органи законодавчої й вико�
навчої влади, органи регіонального управління та
місцевого самоврядування" [7, с. 15]. Звідси можна
зробити висновок, що органи місцевого самовряду�
вання не вважаються органами регіонального управ�
ління, або що самоврядування не є управлінням. При
цьому суб'єкти регіональної політики в Україні
підрозділяються на центральні органи державної
влади, регіональні органи державної влади та орга�
ни місцевого самоврядування, що більше відповідає
дійсності. Але до цього переліку доцільно було б до�
дати поділ регіональної політики держави на дер�
жавну регіональну політику, суб'єктами якої є цен�
тральні й регіональні органи державної влади, та

політику регіонів, суб'єктами якої мають бути орга�
ни місцевого самоврядування.

В.І. Павлов перелік суб'єктів регіональної соціаль�
но�економічної політики подає таким чином: "вищі дер�
жавні органи, регіональні та місцеві органи виконавчої
влади та органи самоврядування, які в межах своєї ком�
петенції забезпечують соціально�економічний розвиток
регіону" [5, с. 21]. Тут, на відміну від представленого
вище підходу, відсутня конкретизація щодо віднесення
до суб'єктів регіональної політики вищих або централь�
них органів влади тільки законодавчої та виконавчої
гілок влади, хоча це є досить суттєво, бо вищі органи
судової влади не формують регіональну політику у дер�
жаві, а тільки забезпечують її реалізацію під час
здійснення державного управління. Крім того, зазначе�
ний В.І. Павловим перелік суб'єктів регіональної по�
літики не відокремлює суб'єкти державної регіональної
політики від суб'єктів політики адміністративного регі�
ону.

Незважаючи на те, що ряд науковців приділяють
увагу одній зі складових регіональної політики дер�
жави — державній регіональній політиці, надані ними
переліки її суб'єктів містять органи місцевого само�
врядування. Так, С.А. Мельник вважає, що у якості
суб'єктів державної регіональної політики виступа�
ють органи державної влади, представницькі органи
та органи місцевого самоврядування [4, с. 8] (на нашу
думку, виокремлення представницьких органів у на�
веденому переліку пов'язане із розумінням під орга�
нами державної влади тільки виконавчої складової за�
гальної системи цих органів). За Г.В. Балабановим до
суб'єктів регіональної політики, під якою ним розум�
іється лише державна складова, крім органів держав�
ного управління різних ієрархічних рівнів та органів
місцевого самоврядування відносяться ще й великі ви�
робничі корпорації і міжрегіональні асоціації [2, с. 69].
Як бачимо, обидва представлені підходи до окреслен�
ня суб'єктів регіональної політики виходять з того,
що, крім державних органів влади, державну регіо�
нальну політику мають реалізовувати ще й органи
місцевого самоврядування, що зводить нанівець саму
ідею самоврядування, повністю підпорядковує його
державній владі та унеможливлює формування та ре�
алізацію власної політики кожного адміністративно�
го регіону.

Крім того, слід звернути увагу на те, що, за Г.В.
Балабановим, суб'єктами державної регіональної
політики є "великі виробничі корпорації та міжрегіо�
нальні асоціації" [2, с. 69]. Вони, дійсно, мають істот�
ний вплив на державну регіональну політику, але в
такому контексті до суб'єктів здійснення регіональ�
ної політики мають бути також віднесені працівники,
підприємці, громадські організації, профспілки,
підприємства та інші суб'єкти, інтереси яких представ�
лені через систему виборів й повноваження Верхов�
ної Ради України та Президента України в усіх орга�
нах державної влади. Зокрема, такий вплив на фор�
мування регіональної політики України з боку неуря�
дових громадських організацій представлений З.С.
Варналієм та А.П. Павлюком [8, с. 19—20], але ці
організації, як і решта інших фізичних та юридичних
осіб, що не входять до складу центральних та регіо�
нальних органів виконавчої влади не несуть жодної
відповідальності ані за її розроблення державної ре�
гіональної політики, ані за її реалізацію.

До речі, підхід до виділення суб'єктів регіональної
політики, запропонований З.С. Варналієм, С.А. Рома�
нюком та О.М. Нижник, потребує більш докладного
розгляду. Ці науковці вважають, що відповідно до су�
б'єкта управління регіональну політику можна класи�
фікувати на регіональну політику на рівні держави та
регіональну політику безпосередньо на рівні регіону.
При цьому вони зазначають таке: "Регіональну політи�
ку можна розглядати як систему намірів дій держави в
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її ставленні до регіонів, враховуючи їхні інтереси, а та�
кож як систему дій регіональної влади, спрямовану на
задоволення своїх інтересів власними силами" [8, с. 264].
По�перше, слід відзначити, що автори на рівні держави
до регіональної політики відносять "систему намірів
дій", а на рівні регіону — "систему дій", тобто вклада�
ють різний зміст у це поняття залежно від того, хто є
його суб'єктом. Крім того, як єдиний суб'єкт регіональ�
ної політики на рівні регіону виділяється "регіональна
влада", яка має задовольняти "свої інтереси" замість
інтересів регіонів або держави. Головна похибка тако�
го підходу полягає у тому, що регіональна влада вклю�
чає в себе державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування, які мають узгоджувати завдання та
принципи забезпечення розвитку регіону, але виходять
з інтересів держави та регіонів, між якими постійно ви�
никають ті чи інші суперечності. Отже, "регіональна
влада" не може розглядатися як єдиний (єдний) суб'єкт
певної політики, а повинна бути поділена на два окре�
мих суб'єкта, що мають керуватися інтересами терито�
ріальних систем різних рівнів.

Найбільш точний, з точки зору відповідності Кон�
ституції України, перелік суб'єктів державної регіо�
нальної політики з поділом їх на первинні та вторинні
подають С.І. Бандур та І.В. Терон. До первинних
суб'єктів державної регіональної політики ними
віднесені "українське суспільство (головний первин�
ний суб'єкт), соціальні, у тому числі регіональні, гру�
пи і верстви", а до вторинних суб'єктів — "держава:
центральні та місцеві органи державної влади і управ�
ління (головний вторинний суб'єкт), місцеві органи са�
моврядування, політичні партії, недержавні спілки,
об'єднання (профспілки, спілки підприємців тощо)"
[3, с. 13].

У наведеному переліку суб'єктів державної регіо�
нальної політики С.І. Бандур та І.В. Терон справедливо
згадують громади різних рівнів та інші соціальні групи,
партії, спілки тощо, бо вони мають певний вплив на фор�
мування цієї політики. Тим не менше, включати їх до
складу суб'єктів державної регіональної політики не�
доцільно, бо вони виступають лише як фактор, що
сприяє адаптації стратегічної лінії поведінки держави
(як спеціальної інституції самоорганізації українсько�
го суспільства) у галузі регіонального розвитку країни
й забезпечення розвитку її регіонів до ситуації у внутр�
ішньому середовищі соціально�економічного територі�
ального простору держави. До речі, неабиякий вплив на
формування та здійснення державної (у тому числі рег�
іональної) політики справляють і фактори зовнішнього
середовища державної соціально�економічної системи,
якими є інші держави, міжнародні організації, глобалі�
заційні процеси в економіці, охороні довкілля, забезпе�
ченні колективної безпеки тощо. Їхній вплив іноді навіть
більш вагомий, ніж вплив органів місцевого самовряду�
вання, переважної більшості партій, різноманітних
спілок та окремих соціальних груп.

Особливої уваги заслуговує проблема вилучення
з переліку суб'єктів державної регіональної політи�
ки політичних партій, які на сьогодні через скасуван�
ня мажоритарної системи виборів до Верховної Ради
України, уведення 3�х відсоткового прохідного бар'�
єру та внесення змін до Конституції України щодо
засад функціонування органу законодавчої влади [1,
ст. 83] фактично узурпували право народу України
формувати державну політику в усіх сферах суспіль�
ного життя. Залежно від конфігурації створеної у
Верховній Раді України коаліції (до якої, як показує
досвід, входить 2—3 партії чи блоки) запроваджуєть�
ся певна політична лінія, що відповідає програмам тих
партій, які були підтримані лише частиною населен�
ня.

Отже, згідно існуючому законодавству Верховна
Рада України та Кабінет Міністрів України фактично
можуть формувати та здійснювати державну політику,

що грунтується на програмних засадах певних партій,
але не відбиває інтереси "головного первинного су�
б'єкта" цієї політики. Тим не менше, це не означає, що
партії мають бути включені до складу суб'єктів держав�
ної регіональної політики, навпаки, треба внести такі
зміни до законодавства країни, аби створити умови для
кращого врахування органами державної влади інте�
ресів усього населення країни при формуванні ними
державної політики.

ВИСНОВКИ
Таким чином, суб'єктами державної регіональної

політики з усього наведеного переліку є лише ті су�
б'єкти, що віднесені ними до головних, причому із скла�
ду "головного вторинного суб'єкта" треба вилучити
органи судової влади та районні державні адміністрації,
які сприяють реалізації державної регіональної політи�
ки, але не беруть участі у її формуванні (не зважаючи
на можливість надавати свої пропозиції з цього приво�
ду, що, до речі, може робити і будь�яка інша фізична
або юридична особа при публічному обговоренні про�
ектів відповідних документів).

При визначені переліку суб'єктів регіональної по�
літики доцільно виходити з того, чиї інтереси покла�
дені у її основу та для якого рівня соціально�економі�
чної територіальної системи вона розробляється.
Відповідно до поділу державного управління регіо�
нальним розвитком, що здійснюється в країні, на дер�
жавне управління регіональним розвитком країни та
державне управління розвитком регіонів державна
регіональна політика може бути поділена на дві скла�
дові: державна політика регіонального розвитку краї�
ни та державна політика розвитку регіонів. Первинним
суб'єктом обох цих політик у демократичній державі,
безперечно, є народ усієї країни, а до їх вторинних
суб'єктів мають бути віднесені ті інституції, які безпо�
середньо формують кожну з складових державної ре�
гіональної політики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Усвідомлення особливого статусу дитинства як од�

ного з головних чинників успішного людського розвит�
ку і пов'язаного з цим права дітей на особливе піклу�
вання і допомогу знайшло відображення в чинних
міжнародних та вітчизняних нормативно�правових ак�
тах, які встановлюють та закріплюють цей особливий
статус. У першу чергу, таким документом є Конвенція
ООН про права дитини (далі — Конвенція), яка набула
чинності для України 27 вересня 1991 р. і деталізує особ�
ливість піклування та допомоги стосовно життя та здо�
ров'я дитини [1]. Відповідно до частини другої статті 6
Конвенції, "держави�учасниці забезпечують максималь�
но можливою мірою виживання і здоровий розвиток ди�
тини". Стаття 24 Конвенції встановлює пріоритет медич�
ного забезпечення саме дитячого населення. Конвен�
цією визнано право дитини на користування найбільш
досконалими послугами системи охорони здоров'я та
засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я [1].
Проте зазначені положення Конвенції не повною мірою
відображені та розроблені у вітчизняному законо�
давстві [2, с.13]. Порушення принципу недопущення
дискримінації інтересів дитини у вітчизняному законо�
давстві, галузевих та регіональних нормативно�право�
вих актах є предметом постійної уваги Комітету ООН з
прав дитини. Так, у заключних зауваженнях до 4�ї чер�
гової доповіді країни�учасниці Конвенції, Комітет вис�
ловлює занепокоєння тим, що національне законодав�
ство про права дитини залишається неадекватним, що
передбачає масштабну роботу із подальшого законодав�
чого запровадження Конвенції та її Факультативних
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протоколів. Комітет закликає державу�учасницю
здійснити комплексний перегляд усього національного
законодавства з тим, щоб забезпечити його повну
відповідність положенням Конвенції. Крім того, Комі�
тет рекомендує державі�учасниці розглянути мож�
ливість прийняття комплексного Закону про права ди�
тини, який би повністю включав у себе положення Кон�
венції та її Факультативних протоколів [3]. Міжнародні
експерти відзначають необхідність підтримання політи�
ки стосовно прав дітей на належному рівні та виділення
для цього достатньої кількості ресурсів на державному
та регіональному рівнях [4]. Міжнародні експерти заз�
начають відсутність в Україні чіткого плану щодо деле�
гування повноважень і функцій по захисту прав дітей
різним інституціям та наголошують на потребі ретель�
ного збору даних у реальній оцінці просування адміні�
стративної реформи та інформування уряду для того,
щоб у процесі реалізації реформи не були втрачені інте�
реси дітей, а також наявний фаховий і технічний потен�
ціал [4]. Останньою спробою наблизити вітчизняну нор�
мативно�правову базу до міжнародних стандартів є
прийняття Закону України "Про Загальнодержавну
програму "Національний план дій щодо реалізації Кон�
венції ООН про права дитини" на період до 2016 року"
[5]. Підсумковим документом Спеціальної сесії в інте�
ресах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприят�
ливий для дітей", підписаним Кабінетом Міністрів Ук�
раїни 10 травня 2002 року, визначено чотири пріоритетні
напрями діяльності: пропагування здорового способу
життя; забезпечення можливості здобувати високоякі�
сну освіту; захист дітей від жорстокого поводження,
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насильства та експлуатації; боротьба з ВІЛ/СНІДом, а
також передбачено глобальний план дій, орієнтований
на розвиток і захист прав та інтересів підростаючого
покоління, і завдання, які світова спільнота має вико�
нувати для дітей та разом з дітьми. Ця Програма має на
меті об'єднати в єдину систему зусилля держави щодо
захисту прав дітей [5].

Зазначений акт містить конкретні завдання у виг�
ляді показників здоров'я дитячого населення України,
які потрібно досягти при його виконанні, проте не
містить положень щодо удосконалення механізмів їх
реалізації (правових, організаційних, фінансових
тощо). Очевидно, що для забезпечення гармонізації
вітчизняного законодавства в сфері забезпечення прав
дітей, в тому числі і при наданні їм медичної допомоги,
з чинними міжнародними правовими нормами потрібно
провести аналіз чинних вітчизняних норм на предмет
відповідності міжнародним, визначити питання реалі�
зації прав дітей, які не врегульовані, та запропонувати
відповідні зміни, спрямовані на створення сприятли�
вого для дітей середовища з урахуванням їх фізіолог�
ічних, психічних, соціальних потреб в залежності від
віку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Свідченням необхідності вдосконалення вітчизня�

них нормативно�правових актів щодо забезпечення прав
людини при наданні їй медичної допомоги є поява ос�
таннім часом численних наукових праць, присвячених
розробці та вдосконаленню законодавства України в
сфері охорони здоров'я. В першу чергу, наукові дослі�
дження присвячені розробці поняттєво�термінологіч�
ний апарату у сфері охорони здоров'я, аналізу місця і
ролі права на охорону здоров'я у правовому статусі
людини і громадянина, особливостям реалізації суб�
'єктивного права фізичної особи на медичну допомогу
в сучасних умовах, реалізації прав пацієнта при наданні
медичної допомоги (Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф., 2006;
Сенюта І.Я., 2006; Прасов О.О., 2007; Стеценко С.Г.,
Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я., 2008) [6—9]. Питання пра�
вового регулювання медичного забезпечення дітей поки
не входить до сфери пріоритетних напрямів досліджень
і обмежується спробами удосконалення організаційно�
правових механізмів медичного забезпечення окремих
категорій дітей, а саме: дітей особливими потребами
(Міщенко О.М., 2009), дітей з окремими захворювання�
ми та патологічними станами (Непомняща В.А., 2004; Бу�
роменський М.В., Стешенко В.М., 2008 ) [10—12]. На
нашу думку, найбільш грунтовно питання особливостей
правового регулювання прав дітей у разі ВІЛ�інфікуван�
ня та встановлення вікових особливостей при наданні
їм медичної допомоги досліджується в аналітичному ог�
ляді "Сучасний стан політики та законодавства з питань
надання медико�соціальних послуг для дітей та молоді
груп високого ризику щодо ВІЛ�інфікування" (2008)
[12].

Таким чином, питання дослідження механізмів пра�
вового регулювання забезпечення дітей медичною до�
помогою, зважаючи на вікові особливості дитячого
організму, особливий статус дитинства та закріплення
його у чинних для України міжнародних нормах права
є актуальним на сучасному етапі розвитку системи охо�
рони здоров'я в України.

Метою роботи — є проведення аналізу організацій�
них та правових аспектів організації медичної допомо�
ги дітям в Україні в залежності від віку та розробка
шляхів їх удосконалення.

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ПРАВОВИХ
МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ

МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ
Для розгляду нормативно�правових актів у сфері ме�

дичного забезпечення дитячого населення варто відзна�
чити, що відповідно до положень статті 1 Конвенції

ООН про права дитини (1989 р.), яка набула чинності
для України 27 вересня 1991 р.,"дитиною є кожна людсь�
ка істота до досягнення 18�річного віку, якщо за зако�
ном, застосовуваним до даної особи, вона не досягає
повноліття раніше" [1]. Відповідно до положень статті
1 Закону України "Про охорону дитинства", "дитина —
особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з за�
коном,застосовуваним до неї, вона не набуває прав по�
внолітньої раніше" [13]. Відповідно до положень статті
6 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р.: "пра�
вовий статус дитини має особа до досягнення нею по�
вноліття" [14].

Таким чином, у вітчизняному законодавстві чітко
окреслений термін, впродовж якого дитина має бути
забезпечена можливістю здійснення її прав, установ�
лених Конституцією України, Конвенцією про права
дитини, іншими міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Ра�
дою України (стаття 7 Сімейного кодексу України)
[15].

Визначення вікових особливостей прав пацієнтів ди�
тячого віку грунтується на поняттях правоздатності та
дієздатності дітей. Відповідно до положень Цивільного
Кодексу України цивільна правоздатність фізичної осо�
би виникає у момент її народження [16]. У випадках,
встановлених законом, здатність мати окремі цивільні
права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням
фізичною особою відповідного віку. Обсяг цивільних
прав також встановлюється законодавством. Повну
дієздатність має особа, яка усвідомлює значення своїх
дій та може керувати ними. Відповідно до положень
Цивільного кодексу України діти мають часткову (ма�
лолітні особи — віком до 14 років) та неповну цивільну
дієздатність (неповнолітні особи — віком від 14 до 18
років).

Міжнародні нормативно�правові акти в галузі прав
людини, зокрема частина 2 статті 25 Загальної декла�
рації прав людини, встановлюють особливий статус
охорони дитинства, промовляючи, що материнство та
дитинство мають право на особливе піклування і до�
помогу [16]. Це право зумовлене особливою цінністю
життя і здоров'я дитини, в першу чергу тому, що від
здоров'я дитини залежить не тільки її здоров'я протя�
гом усього життя, але й здоров'я наступного поколін�
ня, що є головним чинником успішного людського роз�
витку.

Конвенція ООН про права дитини деталізує понят�
тя особливості піклування та допомоги стосовно жит�
тя та здоров'я дитини. Відповідно до частини другої
статті 6 Конвенції, "держави�учасниці забезпечують
максимально можливою мірою виживання і здоровий
розвиток дитини." Стаття 24 Конвенції встановлює пріо�
ритет медичного забезпечення саме дитячого населен�
ня. Так положеннями зазначеної статті визнано право
дитини на користування найбільш досконалими послу�
гами системи охорони здоров'я та засобами лікування
хвороб і відновлення здоров'я [1].

Закон України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р. у
статті 60 закріплює умови забезпечення дітей і
підлітків медичною допомогою. Відповідно до поло�
жень статті, "медична допомога дітям і підліткам за�
безпечується лікувально�профілактичними і оздоров�
чими закладами, дитячими поліклініками, відділення�
ми, диспансерами, лікарнями, санаторіями та іншими
закладами ОЗ. До державних дитячих санаторіїв пу�
тівки дітям надаються безплатно" [17]. Перебування
дітей і підлітків під диспансерним наглядом створює
умови для динамічного спостереження за їх станом
здоров'я з метою раннього виявлення захворювань та
визначає особливість медичного забезпечення дитя�
чого населення.

Деталізація відповідних положень Конвенції та Ос�
нов стосовно особливого статусу дитинства при забез�
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печенні дітей медичною допомогою знаходить своє
відображення в наказі МОЗ України від 29.11 2002 р.
№434 "Про удосконалення амбулаторно�поліклінічної
допомоги дітям в Україні". Визначено спеціалізований
заклад, що забезпечує надання амбулаторно�по�
ліклінічної допомоги дітям віком від 0 до 18 років — ди�
тячу поліклініку [18]. Положення наказу МОЗ України
від 23.02.2000 року № 33 "Про штатні нормативи та ти�
пові штати закладів охорони здоров'я " містить поло�
ження, що регламентують штатні нормативи подібних
закладів у відповідних додатках, які розроблені з ура�
хуванням специфіки організації медичної допомоги
дітям, розповсюдженості патології дитячого віку та
особливості перебігу процесів росту дитячого організ�
му [19].

На противагу положенням зазначених наказів, на�
каз МОЗ України від 08.06.2001 р. №222 "Про затвер�
дження примірного положення про роботу обласної
дитячої лікарні" у п.2.1 серед основних завдань лікарні
виділяє: "Забезпечення безкоштовною, в повному об�
сязі, висококваліфікованою стаціонарною і полік�
лінічною (консультативною) медичною допомогою
дитячого населення області віком від 0 до 14 років"
[20]. Таким чином, вищезазначений наказ, який є
інструментом правового регулювання організації ста�
ціонарної медичної допомоги дітям в Україні, пору�
шує права дитини віком від 15 до 18 років на доступ
до найбільш досконалих послуг у системі охорони
здоров'я в умовах спеціалізованих дитячих стаціонар�
них закладів.

Таким чином, правове регулювання медичного за�
безпечення дитячого населення України здійснюється
за допомогою комплексу спеціальних заходів, спрямо�
ваних на забезпечення виживання та здоровий розви�
ток дитини. Попердніми дослідженнями встановлено,
що особливістю правового регулювання медичного за�
безпечення дитячого населення в Україні є: спрямо�
ваність на забезпечення потреби дітей в особливому
піклуванні та допомозі; обмеження дієздатності дітей,
внаслідок чого активним суб'єктом правовідносин є їх
законні представники. Аналіз нормативно�правових
актів України в сфері правового регулювання медично�
го забезпечення дитячого населення свідчить про їх ча�
сткову відповідність міжнародними правовим нормам.
Характерною ознакою нормативно�правових актів у
зазначеній сфері суспільних відносин є:

— відсутність консолідації;
— відсутність чітко встановлених норм щодо реалі�

зації права дитини на користування найбільш доскона�
лими послугами системи ОЗ;

— відсутність ефективних механізмів реалізації ви�
щезазначеного права у вигляді належних державних
соціальних стандартів та нормативів;

— відсутність чітко встановлених прав і гарантій
дітей�пацієнтів з врахуванням їх обмеженої дієздатності
та необхідності забезпечення інших загальновизнаних
прав дитини при наданні медичної допомоги (право на
особисту недоторканість, право на інформацію, право
на медичну таємницю, право уникати додаткових страж�
дань та болю, право на доступ батьків та інших членів
родини в разі стаціонарного лікування) [2].

Ключовим показником оцінки ефективності держав�
ного регулювання медичної допомоги дітям є показник
рівня смертності дітей раннього віку. Відповідно до по�
зиції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ),
головним чинником зниження дитячої смертності від
запобіжних причин є належний рівень медичної допо�
моги новонародженим та дітям з гострими респіратор�
ними захворюваннями [21]. У вересні 2000 р. 189 голів
держав світу прийняли Декларацію тисячоліття ООН з
визначенням 8 Цілей тисячоліття в сфері глобального
розвитку. Серед інших, ціллю №4 є зменшення смерт�
ності дітей у віці до 5 років на дві третини у 2015 р. в
порівнянні з 1990 р. [22]. За оцінками ВООЗ за роки не�

залежності рівень малюкової смертності в Україні змен�
шився з 18 померлих дітей на 1000 народжених живими
у 1990 р. до 14 у 2008 р., що становить лише 23%. На�
томість динаміка зниження зазначеного показника у
Польщі склала 16 дітей у 1990 р. та 6 у 2008, Румунії —
23 та 11, Білорусі — 20 та 11 померлих дітей віком до 1
року на 1000 народжених живими [23; 24].

Іншим важливим показником стану системи медич�
ного забезпечення дитячого населення є стан імуно�
профілактики інфекційних захворювань.

З метою ефективного забезпечення захисту насе�
лення від інфекцій, недопущення епідемічних усклад�
нень інфекційних хвороб, ефективного і планомірно�
го використання вакцин з 2001 р. постачання медич�
них імунобіологічних препаратів для проведення пла�
нових щеплень згідно національного Календаря
здійснюється за рахунок коштів Державного бюдже�
ту України, щеплень за епідемічними показаннями —
за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених законодавством [25]. Відпов�
ідно до положень Загальнодержавної програми іму�
нопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на 2009—2015 роки, за кошти державного бюд�
жету повинно здійснюватись 100% забезпечення насе�
лення імунобіологічними препаратами для проведен�
ня профілактичних щеплень. Натомість протягом 2011,
вакцина до регіонів України фактично не поставлялась
до жовтня 2011 р. Станом на 13.10.11 у регіонах забез�
печено від 46,7% до 90,5% потреби в імунобіологічних
препаратах [26].

Зазначені вище показники дитячої смертності та
стан забезпечення імунопрофілактики в Україні свідчать
про кризовий стан та низьку ефективність заходів дер�
жавного регулювання медичного забезпечення дитячо�
го населення в Україні та додержання прав дитини на
виживання та здоровий розвиток внаслідок недостат�
нього правового регулювання та обмеженого ресурсно�
го забезпечення.

Безумовно, приведення положень національного за�
конодавства в сфері забезпечення дітей медичної допо�
могою до вимог Конвенції є одним з основних завдань
по досягненню поставленої мети — забезпечення вико�
нання принципу недопущення дискримінації інтересів
дитини у вітчизняному законодавстві.

На нашу думку, серед інших, важливими шляхами
вирішення поставлених завдань є:

1) врахування можливості забезпечення прав дити�
ни, в першу чергу, права на доступ до найбільш доско�
налих послуг в сфері ОЗ та основних прав дитини�паці�
єнта при підготовці проектів змін до будь�яких норма�
тивно�правових актів у сфері медичного забезпечення
населення, особливо в умовах реформування галузі;

2) розробка державних соціальних стандартів та
нормативів медичного забезпечення дитячого населен�
ня на підставі науково обгрунтованої потреби в розвит�
ку мережі закладів ОЗ, їх кадрового та матеріально�тех�
нічного забезпечення та прийнятих стандартів (прото�
колів) надання медичної допомоги, з пріоритетним ре�
сурсним забезпеченням закладів ОЗ, які надають пер�
винну медико�санітарну допомогу, медичну допомогу
дітям у сільській місцевості, що дозволить створити
можливість рівного доступу дітей до найбільш доско�
налих послуг системи ОЗ;

3) усунення дискримінації в доступі дітей різного
віку (особливо підліткового) до медичної допомоги в
умовах дитячих спеціалізованих стаціонарних закладів

Запровадження зазначених змін дозволить усунути
невідповідність правових і організаційних механізмів ре�
гуляції організації медичної допомоги дітям в Україні
вимогам Конвенції про права дитини.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи положення вітчизняних

нормативно�правових актів, які торкаються забезпе�
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чення прав дитини як пацієнта, слід зазначити, що
вони не містять положень, які чітко максимально
можливою мірою забезпечували б інтереси дитини та
права дитини на особливе піклування при наданні їй
медичної допомоги. Зважаючи на це, виникає не�
обхідність удосконалення правового регулювання
забезпечення прав пацієнтів дитячого віку. Можли�
вими шляхами вирішення зазначеної проблеми в умо�
вах реформування галузі охорони здоров'я є встанов�
лення принципу якнайкращого забезпечення інтересів
дитини при прийнятті нормативно�правових актів у
сфері надання медичної допомоги населенню на
підставі науково�розроблених соціальних стандартів
та нормативів по пріоритетному забезпеченню дітей
медичною допомогою з урахуванням їх вікових особ�
ливосте.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Перспективи подальших досліджень у сфері удос�

коналення правового регулювання та організаційно�
го забезпечення медичної допомоги дітям полягають
в пошуку шляхів гармонізації вітчизняних правових
норм з відповідними встановленими міжнародними
нормами права по забезпеченню максимально мож�
ливою мірою інтересів дитини з урахуванням її віку,
рівня розвитку, фізичного, психічного і соціального
стану.

Література:
1. Конвенція про права дитини (Конвенція ратифі�

кована Постановою ВР № 789�XII від 27.02.91): за ста�
ном на 03.04.2003 [Електорнний ресурс]. — Режим дос�
тупу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/main.cgi?�
nreg=995_021

2. Радиш Я., Віленський А. Правове регулювання ме�
дичного забезпечення дитячого населення в Україні //
Медичне право. — 2009. — № 1 (спеціальний випуск). —
С. 9—17.

3. Розгляд доповідей, поданих державами�учасни�
цями відповідно до статті 44 Конвенції. Заключні зау�
важення: Україна. Комітет ООН з прав дитини. П'ятде�
сят шоста сесія. — 2011. — 27 c.

4. Паїс М.С. У найближчі 10—20 років пріоритет пи�
тань із захисту прав дітей залишиться низьким // Дзер�
кало тижня. — 28 травня 2011. — №19. — С. 13.

5. Про Загальнодержавну програму "Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права ди�
тини" на період до 2016 року. Закон України: за станом
на 03.05.2009 р. // Відомості Верховної Ради України
(ВВР). — 2009. — №29. — Ст. 395 [Електорнний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�bin/
laws/main.cgi?nreg=1065�17

6. Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф.Медичне право в си�
стемі права України: стан і перспективи розвитку//Ук�
раїнський медичний часопис. — 2006. — №9/10. — С.
6—10.

7. Сенюта І.Я. право людини на охорону здоров'я та
його законодавче забезпечення в Україні: автореф. дис.
на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук: спец. 12.00.01
"Теорія та історія держав МОЗ України МОЗ України и
і права; історія політичних і правових учень"/І.Я. Сеню�
та. — Львів, 2006. — 19 с.

8. Прасов О.О. Право на медичну допомогу та його
здійснення: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.
юр. наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний про�
цес, сімейне право, міжнародне приватне право"/ О.О.
Прасов. — Харків, 2007. — 14 с.

9. Стеценко С.Г. Медичне право України: підручник
[для студентів вищих навчальних закладів] / Стеценко
С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. — К.: Правова єдність,
2008. — 508 с.

10. Міщенко О.М. Обгрунтування та розробка сис�
теми надання медико�соціальної допомоги дітям�інва�
лідам: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед.

наук: спец. 14.02.03 "Соціальна медицина"/О.М. Міщен�
ко. — К., 2009. — 27 с.

11. Непомняща В.А. Епідеміологія та профілактика
синдрому раптової смерті у дітей: автореф. дис. на здо�
буття наук. ступ. канд. мед. наук: спец. 14.01.10 "Педі�
атрія" /В.А. Непомняща . — К., 2004. — 22 с.

12. Буроменський М.В., Сучасний стан політики та
законодавства з питань надання медико�соціальних по�
слуг для дітей та молоді груп високого ризику щодо ВІЛ�
інфікування. Аналітичний огляд / Буроменський М.В.,
Стешенко В.М. — К.:Укр. ін�т. соц. досліджень ім. О.Яре�
менка. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2008. — 127 с.

13. Про охорону дитинства. Верховна Рада Украї�
ни; Закон вiд 26.04.2001 № 2402�III [Електорнний ре�
сурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?nreg=2

14. Сімейний кодекс України: за станом на
14.10.2011. Верховна Рада України; Кодекс України,
Кодекс, Закон вiд 10.01.2002 № 2947�III. [Електорнний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?nreg=2947�14&p=1320260970442095

15. Цивільний кодекс України: за станом на
16.10.2011 р. /Верховна Рада України [Електорнний ре�
сурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/
cgi�bin/laws/main.cgi?nreg=435�15.

16. Загальна декларація прав людини від 10 грудня
1948 р. // Урядовий кур'єр. — 10.12.2008. — № 232. —
С. 8.

17. Основи законодавства України про охорону здо�
ров'я. Закон України: за станом на 12.06.2011 р. /Вер�
ховна Рада України [Електорнний ресурс]. — Режим до�
ступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/main.cgi?�
nreg=2801�12&p=1320260970442095

18. Про удосконалення амбулаторно�поліклінічної
допомоги дітям в Україні. Наказ від 29.11 2002 р. №434/
МОЗ України [Електорнний ресурс]. — Режим досту�
пу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2002
11_29/MOZ2253.html#

19. Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я. Наказ від 23.02.2000 року № 33/ МОЗ
України. [Електорнний ресурс]. — Режим доступу:http:/
/search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_12_16/
MOZ1350.html#

20. Про затвердження примірного положення про
роботу обласної дитячої лікарні. Наказ від 08.06.2001
р. №222/ МОЗ України. [Електорнний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=946

21. Чен М. Вклад первичной медико�санитарной по�
мощи в достижение Целей тысячелетия в области раз�
вития. Всемирная организация здравоохранения.
16.08.2007. [Електорнний ресурс]. — Режим доступу:
www.who.int/topics/millennium_development_goals/
child_mortality/ru

22. Цель тысячелетия в области развития 4: сокра�
щение детской смертности. Всемирная организация
здравоохранения. 2010 [Електорнний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.who.int/topics/millennium_develop�
ment_goals/child_mortality/ru/index.html

23. WHO Global Health Observatory. WHO. 2011
[Електорнний ресурс]. — Режим доступу: http://apps.�
who.int/ghodata/?vid=720

24. Здоровье и развитие детей и подростков. Всемир�
ная организация здравоохранения. 2011 [Електорнний
ресурс]. — Режим доступу: http://euro.who.int/hfadb.

25. Про затвердження Загальнодержавної програ�
ми імунопрофілактики та захисту населення від інфек�
ційних хвороб на 2009—2015 роки. Закон України від 21
жовтня 2009 року №1658�VI // Відомості Верховної
Ради України (ВВР). — 2010. — № 2—3. — Ст.12.

26. Більшість вакцин для планових щеплень вже по�
ставлено в регіони України. Прес�служба МОЗ України.
13.10.2011 [Електорнний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20111013_0.html
Стаття надійшла до редакції 08.11.2011 р.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

119www.economy.in.ua

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним із важливіших завдань державної політики є

розвиток внутрішнього ринку, що передбачає його роз�
ширення за рахунок наповнення вітчизняними товара�
ми, підвищення їх якості та конкурентоспроможності
[1]. Враховуючи предметну спрямованість цієї держав�
ної політики та її націленість на товарну продукцію, виз�
начаємо її як товарну політику.

Серед усієї номенклатури товарної продукції на
внутрішньому ринку особливе місце належить товарам
(включаючи також послуги, роботи та технології), які
відзначені інноваційними властивостями, характеризу�
ються конкурентоспроможністю, а їх використання
пов'язане з отриманням комерційного, соціально�еко�
номічного або якогось суспільно корисного ефекту, що
визначає їх як інноваційні товари.

У цьому контексті, враховуючи суспільну значущість
розвитку сегмента ринку інноваційних товарів, то
збільшення їх питомої ваги в загальному обсязі товарів,
підвищення їх якості та конкурентоспроможності виз�
начено одним із пріоритетних завдань товарної іннова�
ційної політики, яка є складовою державної інновацій�
ної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ПИТАНЬ

Сучасний стан внутрішнього ринку реального сек�
тора економіки, сегмента ринку високотехнологічних
товарів досліджено в низці монографій, наукових пуб�
лікаціях, а також в навчально�методичних працях, се�
ред яких слід відзначити [2; 3; 4; 5; 6], що мають пряме
відношення до проблематики цієї публікації.
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Разом з тим, механізми впровадження товарної
інноваційної політики в умовах модернізації економі�
ки, націленої на розвиток сегментів внутрішнього рин�
ку інноваційних товарів, ще потребують дослідження і
це визначило мету цієї публікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті ставиться завданням розкриття категорії

"інноваційний товар", "товарна інноваційна політика" та
її зв'язків з державною інноваційною політикою, виз�
начення механізмів її впровадження, аналіз стану внут�
рішнього ринку інноваційних товарів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Категоріальний апарат товарної інноваційної
політики.

Товар є одною із ключових категорій економічної
теорії, яка визначає матеріальний або нематеріальний
предмет (включаючи послуги, роботи, об'єкти прав інте�
лектуальної власності), що задовольняє певну суспіль�
ну потребу, виробляється (створюється) для обміну і має
цінність, яка встановлюється в процесі його обміну на
інші. Продукт як кінцевий результат певної (виробни�
чої, інноваційної, інтелектуальної, творчої тощо) діяль�
ності людини стає товаром лише за умов його потреби
(індивідуальної, суспільної) і за умов, коли на нього
спрямовані дві основні сили ринкової економіки — по�
пит і пропозиція. Якщо одна із зазначених компонент
відсутня, то товар перестає бути товаром і являє собою
просто якусь річ [7].

Інноваційний товар має усі зазначені загальні влас�
тивості товару, при цьому ад'єктив "інноваційний" виз�
начає, що він є продуктом інноваційної діяльності, а
точніше — він є кінцевим результатом інноваційного
процесу, який є специфічним цілеспрямованим об'єк�
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тно�предметним способом організації людської діяль�
ності щодо трансформації інтелектуального, науково�
го, науково�технічного потенціалу в реальні продукти,
технології, які затребувані ринком або суспільством і є
перспективними з позиції отримання комерційного та
соціально�економічного ефекту.

Інноваційні товари (далі — ІнТов) кваліфікуються
за тими ж інноваційними ознаками, що кваліфікуються
інноваційні продукти. Це розкрито в [8; 9] за 15 типами
класифікаційних критеріїв, серед яких визначальними
типами критеріїв класифікації інноваційних продуктів
є такі:

1) рівень значущості ІнТов залежно від ступеня
спричинених ними якісних змін на ринку споживання
та на процес виробництва ІнТов, серед яких пріори�
тетними для державної підтримки є базисні ІнТов, які
є результатом впровадження продукту наукової, нау�
ково�технічної, творчої, винахідницької діяльності, що
створює унікальні або принципово нові галузі вироб�
ництва, вироби, організацію робіт, способи виробниц�
тва, техніку, технології, матеріали, енергоносії тощо,
а також формують новий сегмент їх ринкового спожи�
вання.

Для розвитку ринку інноваційних товарів має також
значення поліпшуючі ІнТов (інкрементальні ІнТов), що
удосконалюють або модернізують технології, продук�
цію та послуги, що вже існують на ринку;

2) предметна спрямованість ІнТов, за якими розріз�
няємо технологічні (тобто товаром є технологія) і про�
дуктові ІнТов, що пов'язані з оновленням товарів на
ринку, пропозиціями нових видів послуг;

3) за масштабом поширення ІнТов розрізняємо
ІнТов, що присутні на глобальних, загальнодержавно�
му, галузевому та регіональному ринках;

4) за пріоритетністю державної підтримки слід
відрізняти ІнТов, що представляють інноваційні продук�
ти розроблені за встановленими законодавством пріо�
ритетними напрямами інноваційної діяльності: стра�
тегічні, середньострокові загальнодержавного рівня,
галузеві, регіональні;

5) за конкурентоспроможністю ІнТов, на яку впли�
ває, зокрема: якість, ціна, витрати на експлуатацію, за�
безпечення післяпродажного обслуговування ІнТов та
інше;

6) за ефективністю використання ІнТов: економіч�
на, соціальна, екологічна, науково�технічна, інтеграль�
на ефективності;

7) за ступенем новизни ІнТов, а саме — ІнТов за�
роджувався на науковому відкритті, винаході, ноу�хау,
об'єкті промислової власності.

Таким чином, інноваційний товар є результатом і
метою інноваційного процесу, існує у вигляді нової
продукції, технологічного процесу, має певні інно�
ваційні ознаки, відзначений новизною, конкурентосп�
роможністю, має свій сектор впровадження і сегмент
ринку споживання, який може належати до будь�якої
предметної діяльності, а використання (експлуатація,
застосування) інноваційного товару надає економіч�
ний, екологічний, соціальний або інший суспільно�ко�
рисний ефект.

Серед ІнТов найбільш значущими є ІнТов, що ство�
рені на основі базових інноваційних продуктів, тому що
ці ІнТов, відзначені, як правило, наукоємністю та висо�
кою технологічністю, їх поява пов'язана з прогресив�
ними структурними змінами технологічного характеру
в національній економіці, формуванням нового сегмен�
та ринку споживання. Наведемо як приклад таких ба�
зових у свій час ІнТов: телевізор комп'ютер, Інтернет�
технології, мобільний зв'язок та інше.

Для визначення місця і впливу товарної інновацій�
ної політики (далі — ТІП) на розвиток внутрішнього
ринку ІнТов доцільно розглянути процес виробництва
(утворення) ІнТов в інноваційному процесі.

Перебіг інноваційного процесу включає такі логі�

чно пов'язані етапи, в ході яких утворюється спочатку
інноваційний продукт, який далі просувається на ри�
нок і за умов його пропозиції виробника та попиту спо�
живача інноваційний продукт стає інноваційним това�
ром:

— проведення маркетингових досліджень щодо
перспективних запитів ринку на товари з новими спо�
живчими якостями та експлуатаційними характерис�
тиками;

— зародження креативної ідеї про створення інно�
ваційного продукту, який у перспективі буде затребу�
ваним у своєму сегменті ринку споживання;

— опрацювання цієї ідеї шляхом проведення нау�
ково�дослідної та дослідно�конструкторської робо�
ти (НДДКР), розроблення технологічної докумен�
тації, робочих креслень, дослідного зразка, що, як
правило, є об'єктом промислової власності (складо�
ва об'єкту прав інтелектуальної власності) розроб�
ників ідеї;

— трансфер розробленого об'єкта промислової
власності (далі — ОПВ) до сфери виробництва, при цьо�
му вже на цьому етапі ОПВ виступає товаром, як об'єкт
купівлі (виробництвом) — продажу (розробниками
ОПВ) відповідно до ринкових відносин між покупцем і
продавцем;

— освоєння промислового виробництва ОПВ на
підставі переданої технологічної документації (транс�
фер технології) і випуск інноваційного продукту

— позиціонування, просування та пропозиція інно�
ваційного продукту до певного сегмента ринку спожи�
вання, де він за умов наявності попиту визначається вже
як інноваційний товар

ТІП спрямована на позиціонування, просування та
пропозицію інноваційних продуктів на відповідний сег�
мент ринку і пов'язана з реалізацією відповідних орга�
нізаційних, економічних, маркетингових, презентацій�
них, правових та інших необхідних заходів, що склада�
ють її зміст, а впровадження ТІП спирається на певну
стратегію.

Враховуючи, що метою інноваційної політики є
сприяння генезису і поширенню інноваційних про�
цесів, логічним завершенням яких є створення інно�
ваційних продуктів і просування їх на ринок, то
зіставлення завдань і предметної спрямованості інно�
ваційної політики за цими же позиціями ТІП політи�
ки дозволяє визначити, що інноваційна політика має
більш змістовне наповнення і її предметом є повний
цикл інноваційного процесу, а ТІП є складовою інно�
ваційної політики в предметній галузі — ринку спо�
живання інноваційних товарів. Тобто товарна інно�
ваційна політика деталізує заходи інноваційної пол�
ітики в цій предметній галузі і водночас вона є за те�
перішніх умов утвердження інноваційної моделі роз�
витку національної економіки стрижневою складовою
товарної політики.

ТІП відповідно до свого масштабу формування та
впровадження має рівень: підприємства (мікрорівень);
галузі, регіону (мезорівень); країни (макрорівень і має�
мо державну інноваційну політику).

Внутрішній ринок інноваційних товарів України.
Враховуючи, що виміром ефективності ТІП є розмір

ринку ІнТов та їх якісні характеристики, то для розроб�
лення заходів ТІП щодо розвитку внутрішнього ринку
ІнТов доцільно здійснити аналіз його стану за групою
промислових ІнТов.

За останніми статистичними даними, на внутрішній
ринок України у 2009 році постачали інноваційну про�
дукцію 994 промислових підприємств та її обсяг стано�
вив 31,4 млрд грн., або 4,8% від загального обсягу про�
мислової продукції (проти 45,8 млрд грн. і 5,9% у 2008
р.). Обсяг продукції, що була новою для ринку, стано�
вив 27,1% загального обсягу реалізованої інноваційної
продукції.

За межі України інноваційну продукцію поставили
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334 підприємства на суму 13,2 млрд грн., з якої до країн
СНД — на 7,9 млрд грн. (у 2008р. — 23,6 млрд грн. і 12,7
млрд грн.). Із загального обсягу експортованої про�
дукції нова для ринку становила обсяг 4,8 млрд грн., з
якої до країн СНД — 3 млрд грн.

Аналіз статистичних даних щодо інноваційної ак�
тивності промислових підприємств, обсягів продажу
інноваційних продуктів, тобто ІнТов, доводить:

— низька частка промислових підприємств, що ре�
алізували інноваційну продукцію на внутрішньому
ринку — 9,4% від їх загальної кількості, при цьому із
загальної кількості підприємств тільки — 2,6% поста�
чали інноваційну продукцію, що була новою для рин�
ку;

— у регіональному розрізі найбільш інноваційно�
активні промислові підприємства ведуть свою діяльність
у м. Києві 16,3% від їх загальної кількості, при цьому
тільки 10,3% підприємств постачали продукцію, що була
новою для ринку. Низька інноваційна активність про�
мислових підприємств в Донецькій (5,6%), Дніпропет�
ровській (4,1%), Харківській (7,3%) областях, що не
відповідає потужному виробничому та науково�техніч�
ному потенціалу цих областей;

— обсяг інноваційних товарів на ринку складає лише
4,8 % від загального обсягу промислових товарів, при
цьому з такої низької частки обсягу інноваційних то�
варів тільки 27,1% від обсягу інноваційної продукції ста�
новили товари, що були новими на внутрішньому ринку
України;

— у галузевому розрізі (за видами економічної
діяльності) найбільші обсяги інноваційної продукції
постачали на ринок галузі: машинобудування (13,0%),
виробництво електричного, електронного та оптично�
го устаткування (14,8), виробництво транспортних за�
собів та устаткування (13,6%). При цьому низькими по�
казниками обсягів інноваційної продукції відзначена
галузь легкої промисловості (2,4%).

У підсумку аналізу внутрішнього ринку ІнТов має�
мо:

— звужений сегмент ринку ІнТов за умов низької
інноваційної активності промислових підприємств
(особливо це вражає у порівнянні з активністю
підприємств в країнах з економікою інноваційного
типу (Республіка Корея, Ірландія, Фінляндія та інші),
а саме — до 80% відсотків інноваційно�активних
підприємств і відповідна частка інноваційних товарів
на ринку);

— низький якісний рівень ІнТов, що характеризує�
тся низькою часткою ІнТов, які є новими для ринку, від
їх загального обсягу, а також відсутністю вітчизняних
ІнТов відзначених ознаками базових інновацій або
відзначених за своїми характеристиками як галузеут�
ворючі;

— невизначену частку наукоємних інноваційних то�
варів на внутрішньому ринку України, тому що немає їх
статистичного спостереження, але, за вірогідним при�
пущенням, можна стверджувати, що їх частка ще мен�
ша ніж частка інноваційних товарів, які є новими для
ринку.

Разом це засвідчує низьку ефективність держав�
ної інноваційної політики та інноваційної товарної
політики в Україні і формує імперативи удосконален�
ня механізмів державного регулювання розвитку
внутрішнього ринку, зокрема розвитку його сегмен�
та інноваційних товарів, особливо наукоємних інно�
ваційних товарів, що має стати метою державної то�
варної інноваційної політики, яку визначаємо таким
чином.

Державна товарна інноваційна політика — це
складова державної інноваційної політики і товар�
ної політики, як організуюча, регуляторна та спря�
мовуюча інституціональна субстанція щодо позиці�
онування, просування та пропозиції інноваційних
продуктів до їх сегментів ринку споживання, де вони

за наявності попиту визначаються як інноваційні
товари, і, застосовуючи механізми митної, податко�
вої, тарифної політики, а також механізми техніч�
ного регулювання, державна товарна інноваційна
політика сприяє розширенню та розвиткові ринку
інноваційних товарів або створенню нових його сег�
ментів.

Механізми впровадження державної інноваційної
політики полягають у:

— запровадженні механізму державного замовлен�
ня на ІнТов, що мають соціальну значущість (сучасні
ліки, зокрема, імпортозамінні, як, наприклад, інсулін,
препарати для щеплення та інші);

— розширенні виробництва ІнТов, що належать до
групи товарів широкого споживання, шляхом запрова�
дження режиму пільгового оподаткування інноваційної
продукції в таких галузях, як легка промисловість (це
передбачено Податковим кодексом України), фарма�
цевтична промисловість, виробництво продуктів дитя�
чого харчування;

— запровадженні механізмів нетарифних обмежень
для неякісних товарів (особливо товарів широкого спо�
живання, ліків), а також товарів з низькою енергоефек�
тивністю, що передбачає запровадження високих стан�
дартів якості, підвищення санітарних вимог, сертифі�
кації якості та відповідності, а також інших підвищених
стандартів технічного регулювання характеристик то�
варів на ринку, враховуючи, що запровадження ме�
ханізмів митно�тарифної політики захисту внутрішньо�
го ринку від імпортної продукції обмежено угодами
ГАТТ�СОТ з Україною;

— забезпеченні широкого позиціонування ІнТов на
виставках, рекламних матеріалах, а також розміщенні
інформації про ІнТов в Інтернет мережі;

— сприяння розвиткові сервісного обслуговування
ІнТов, зокрема післяпродажного або післягарантійно�
го сервісів.

Разом з механізмами пільгового оподаткування
ІнТов (що мають суспільну значущість) доцільно оп�
рацювати питання запровадження механізмів
збільшення податкового навантаження на товари, ви�
робництво яких пов'язане з техногенним навантажен�
ням на довкілля, застосуванням застарілих ресурсовит�
ратних технологій та інших. Збільшення податкового
навантаження на виробництво таких товарів, незважа�
ючи на звуження сегмента ринку їх споживання, має
надати поштовх до впровадження новітніх ресурсоз�
берігаючих технологій, екологічно безпечних техно�
логій та інше, що має привести до появи на ринку ІнТов
поліпшеної якості.

Прикладом збільшення податкового навантаження
на застарілу продукцію і згортання відповідної товар�
ної продукції на ринку можна навести США, де з ме�
тою розвитку напівпровідникової електроніки і появи
на ринку ІнТов — напівпровідникових приладів, що мали
малі розміри і характеризувались малим енергоспожи�
ванням у порівнянні з електронновакуумними прибора�
ми (електронними лампами), які домінували на ринку
електронних приборів, був запроваджений податок на
об'єм електронновакуумних приборів. Це надало по�
штовх для переходу електроніки на напівпровідникову
елементну базу. У подальшому розвиток електроніки
був пов'язаний з переходом на мікроелектронну елемен�
ту базу і зараз очікується перехід на наноелектронну
елементну базу завдяки прогресу в розробці нанотех�
нологій.

Крім зазначених механізмів, ТІП має залучати тра�
диційні механізми цінової, митної, тарифної політики,
але із застереженнями щодо порушень вимог угоди Ук�
раїни з ГАТТ�СОТ при їх застосуванні.

Разом запровадження зазначених механізмів дер�
жавної торгової інноваційної політики має привести до
розширення сегментів ринку ІнТов, підвищення їх
якості, розширення виробництва імпортозамінних
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ІнТов і водночас звуження присутності імпортних то�
варів.

Впровадження ТІП пов'язане із визначенням стра�
тегії розширення сегментів внутрішнього ринку ІнТов,
опис яких наданий в [11; 12].

У цьому плані заслуговує на увагу наступальна стра�
тегія (стратегія червоного океану) формування нового
сегмента ринку споживання ІнТов, відзначених базови�
ми або радикальними інноваційними ознаками, замість
просування цих ІнТов на традиційні для них сегменти
ринку.

Для формування стратегічної поведінки компанії на
ринку достатньо поширеною (особливо в країнах
Південно�Східної Азії) є орієнтація на стратегії черво�
ного (рос. — алого) та блакитного океанів.

Названі стратегії розкриваються таким чином. Увесь
ринок представляється поділеним на два океана: червоні
океани (red oceans) i блакитні океани (blue oceans). Чер�
воні океани вбирають в себе усі існуючі на поточний
момент галузі, які складають відому усім частину рин�
ку. Блакитні океани включають усі галузі, які зараз ще
не існують, це невідомі сегменти ринку [13].

В червоних океанах кордони галузі визначені та
конкурентні переваги компаній відомі. Стратегія ком�
паній в червоних океанах полягає в досягненні кон�
курентних переваг над іншими фірмами для розши�
рення свого сегмента ринку продукції, а також про�
сування своєї продукції в інші відомі сегменти ринку.
Коли пропозиція товарів починає перевищувати по�
пит, боротьба за ринок компанією продовжується, але
цього недостатньо, щоб підтримувати розвиток ком�
панії. Стратегія червоного океану передбачає тра�
диційні підходи до посилення конкурентоспромож�
ності компанії.

Компанії для забезпечення можливостей подаль�
шого розвитку треба створювати блакитні океани, де
немає орієнтації на досягнення конкурентів і запровад�
ження традиційних конкурентних стратегій. Замість
цього компанія починає відмовлятися від конкурент�
ної боротьби (в червоному океані) і відкриває нові, не
охоплені конкуренцією сегменти ринків (блакитний
океан) шляхом створення нової цінності (інновація
цінності) для споживачів продукції компанії і для самої
компанії.

Інновація цінностей передбачає дихотомію цінності
та інновації, що досягається, коли компанія сполучає
інновацію з такими властивостями інноваційного това�
ру: корисність; практичність в експлуатації; ціна; вит�
рати на виробництво. Разом це складає затребуваність
товару і формування нового сегмента ринку його спо�
живання.

Можна навести загальновідомі приклади успішної
реалізації стратегії голубого океану, як правило, ці стра�
тегії пов'язані зі створенням наукоємного інноваційно�
го продукту та його просуванням на ринок: цифрове
телебачення, електронні книжки, смартфони, DVD�дис�
ки тощо.

Заслуговує на увагу та державну підтримку роз�
виток сервісного післягарантійного обслуговування
"розширених ІнТов", до яких відносимо ІнТов, що
дозволяють здійснювати неперервне їх удосконален�
ня та модифікацію у процесі післяпродажного серві�
сного обслуговування. Прикладом таких продуктів
може бути складне обладнання модульного типу на
єдиній "платформі", що дозволяє шляхом додавання
різних модулів розширювати функціональні можли�
вості обладнання. Як інший приклад можна навести з
обладнанням (АСУТП, робототехнічні системи,
CALS�системи, Computing Aided Logistic Systems),
функціональні можливості "розширених ІнТов"
збільшуються, зростає їх продуктивність внаслідок
запровадження "інкрементальної інновації" (пол�
іпшуючої інновації), пов'язаної з удосконаленням
програмного забезпечення.

Водночас розвиток сегмента ринку ІнТов, насам�
перед, пов'язаний з розширенням їх виробництва,
тому державна інноваційна політика має бути насам�
перед спрямована на державну підтримку законодав�
чо встановлених пріоритетних напрямів інноваційно�
інвестиційних процесів, від реалізації яких маємо оч�
ікувати створення інноваційних продуктів, відзначе�
них базовими (радикальними) інноваційними харак�
теристиками, збільшення їх пропозицій на ринку спо�
живання і відповідно його розширення за рахунок
ІнТов.

ВИСНОВКИ
Розкриті з позицій системного підходу категорії

"інноваційний товар", "товарна інноваційна політика"
та "державна інноваційна політика", доцільно викори�
стати при інституціональному проектуванні норматив�
но�правових актів з питань розвитку внутрішнього рин�
ку за рахунок просування на нього інноваційних то�
варів.

Подальші наукові розвідки за напрямом наукового
дослідження розвитку внутрішнього ринку інновацій�
них товарів пов'язуємо з дослідженням інституціональ�
ної спроможності реалізації державної торгової інно�
ваційної політики системою державного управління в
Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ І

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ:
Питання інформаційної відкритості державної влади

безпосередньо сполучене із проблемою покращення систе�
ми адміністративного управління. Покращення якості на�
дання управлінських послуг в сфері державного управлін�
ня прямо корелюється із прозорістю цього процесу, адже
громадяни як споживачі мають бути забезпечені можливі�
стю отримувати повну та оперативну інформацію стосовно
обсягу, умов та порядку надання адміністративних послуг
органами державної влади.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ (ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою дослідження є аналіз напрямів оптимізації дер�

жавного управління в сфері інформаційної відкритості на
основі міжнародного досвіду. Узагальнення сучасних на�
прямів оптимізації інформаційної відкритості органів дер�
жавної влади дозволить розробити механізми реалізації
права на інформацію громадян в державних установах та
сприятиме підвищенню рівня прозорості в діяльності органів
влади в Україні

У межах нової парадигми адміністративно�державного
управління у самому змісті поняття "державне управління"
стратегічного значення набуває поняття управлінської по�
слуги, що переносить центр діяльності органу державної
влади з питань панування та регулювання на елемент прак�
тичного внеску, який надає очевидну та конкретну користь
тим чи іншим громадянам, спільнотам громадян, підприєм�
ствам та організаціям у межах реалізації гарантованих Кон�
ституцією прав та інтересів фізичних та юридичних осіб [6,
с. 8].

За логікою NPM�реформи, громадянин перетворюєть�
ся на споживача. Взаємовідносини між ним та державою
оформлюються у формат схеми "споживач — надавач по�
слуг". Це передбачає існування відповідної комунікації та
обслуговуючих її механізмів, серед яких інформаційні є ос�
новоположними.

Покращення якості надання управлінських послуг пря�
мо корелюється із прозорістю цього процесу, адже грома�
дяни як споживачі мають бути забезпечені можливістю от�
римувати повну та оперативну інформацію стосовно обся�
гу, умов та порядку надання адміністративних послуг.
Підвищення ефективності надання управлінських послуг
шляхом впровадження комерційних принципів вимагає
найбільш повної, достовірної та оперативної, поінформо�
ваності агентів, які діють за умов вільної ініціативи та лег�
кості отримання операційної інформації.
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Кар'єрне просування державних службовців на основі
персональної результативності діяльності при вільному до�
ступі на державну службу з комерційного та інших суспіль�
них секторів зумовлює необхідність складання відповідних
інформаційних умов і для самого доступу (інформація про
вакансії та необхідні кваліфікаційні якості для її зайняття),
і для складання об'єктивної оцінки діяльності менеджерів з
публічного управління на поприще державної служби [3, с.
15].

Майкл О'Доннелл, Камерон Аллан та Девід Пиц відміча�
ють, що інформаційна прозорість функціонування органів
державного управління сприяє мобільності професійного
організаційного знання та збільшенню потреби менеджерів
з публічного державного управління у свободі, необхідній
їм для покрашення організаційної діяльності та результа�
тивності очолюваних ними агенцій [4, с. 29].

Розглядаючи це питання, ми не можемо обійти увагою
такий основоположний захід оптимізації транспарентності
управління, як програма "Хартія громадян". Вперше вона
була розроблена у 1991 році у Великобританії як урядова
ініціатива, націлена на покрашення стандартів надання дер�
жавних послуг, посилення прозорості та відповідальності
державного управління. Хартія громадян встановила шість
принципів, що склали основу зобов'язань уряду провести
вдосконалювання роботи агенцій та структур державно�уп�
равлінського сектору:

1) чіткі, детально розроблені стандарти послуг;
2) відкрита інформація про надання послуг;
3) вибір та консультації із споживачами;
4) чесне та корисне сервісне обслуговування;
5) ефективне використання ресурсів;
6) оскарження неправомірних дій.
Хартія громадян виявилася ефективним інструментом

адміністративних перетворень й отримала широке розпов�
сюдження. Багато країн (Франція, Канада, Португалія,
Бельгія, Іспанія, Австралія,Індія, Малайзія) незабаром на�
слідували британський приклад й прийняли аналогічні про�
грами. Закладені у Хартії громадян принципи стали ваго�
мим каталізатором глибоких адміністративних реформ у цих
державах. Так, у самій Великій Британії на підгрунті уря�
дової Хартії громадян міністерства та відомства розробили
біля 40�ка галузевих хартій, що встановили позначені стан�
дарти діяльності для підвідомчих державних структур. До
них приєдналися місцеві органи влади, які адаптували галу�
зеві Хартії громадян до місцевих умов. У 1997 році британсь�
кий уряд включив Хартію громадян до більш широкої про�
грами реформування державного управління, яка, у свою
чергу, у 1999 році була трансформована у довготермінову
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програму під назвою "Модернізація уряду". У Португалії на
підгрунті Хартії громадян був розроблений "Кодекс адмін�
істративних процедур", що раціоналізував та стандартизу�
вав діяльність органів державної влади, зробив їх транспа�
рентними у плані поінформованості громадян, залучення
них до процесу вироблення та прийняття рішень. У Індії
прийняття Хартії громадян супроводжувалося розробкою
"Плана дій стосовно ефективного та відкритого уряду" [1,
с. 45].

Нік Менінг та Ніл Парисон вказують ще на один сис�
темний захід, який взаємоув'язує питання оптимізації про�
зорості та ефективності адміністративних структур, — скла�
дання ними щорічних звітів про результати власної діяль�
ності, які поступають у відкритий доступ та широко роз�
повсюджуються серед громадськості. Цей захід, на думку
дослідників, підвищує чуттєвість службовців до думки гро�
мадян та громадськості ще й через те, що звітування перед�
бачає встановлення зворотного зв'язку із громадянами у
формі карток звітності, таблиць виконання тощо.

І, звичайно, невід'ємною складовою модернізації та си�
стемного реформування адміністративно�державного уп�
равління за сучасними стандартами виступає інфраструк�
турне забезпечення інституту доступу громадян до інфор�
мації та транспарентності влади, наповнення його дієвими
механізмами.

Узагальнюють це питання Н. Менінг та Н. Парисон
підсумком, що прийняття та посилення законодавства про
доступ до інформації та зміцнення його забезпечувальних
механізмів у тих країнах, що модернізували власну адміні�
стративно�управлінську систему за форматом "Нового пуб�
лічного менеджменту", створило в них умови для більш ре�
тельного аудиту та досягнення більшої підконтрольності
діяльності органів та агенцій державного управління.

 Що ж стосується реформування адміністративно�дер�
жавного управління, що проводиться за NPM�моделлю у
цілому, то й Н. Менінг з Н. Парисоном й інші дослідники
схиляються до думки, що формувати узагальнену оцінку
їхньої успішності/неуспішності ще зарано. Як правило, спо�
стерігачі відмічають, що протікає воно суперечливо та нео�
днорідно — як з точки зору досягнення поставлених цілей,
так й за успішністю та системністю його реалізації різними
країнами.

Як приклад найбільш вражаючих результатів реформ
наводяться досягнення Канади та Нової Зеландії (тобто
саме тих країн, де реформування здійсняється найбільш
системно, послідовно та глибоко) у сфері державних
фінансів, збільшення гнучкості, чутливості, підзвітності та
прозорості структур державного управління у цілому.
Німеччина найбільше просунулася у реалізації "компактної
держави". Її показовий результат — якісна раціоналізація
та значне зменшення чисельності органів влади та держав�
них службовців [5, с. 41, 71—80].

ПостNPM�адміністративна реальність дослідниками
аналізується досить активно. Її теоретичне осмислення про�
ходить у руслі 2�х напрямів. Це "Нове стратегічне управлі�
ння" та концепція "Суспільної вартості", фундамент яких
складається з 2�х емпіричних трендів:

1) трансформація вертикальної організаційної структу�
ри управління у горизонтально�мережеву, що стимулює
формування державно�громадської мережі, принципово
відкритої для кожного громадянина й потенційно здатної
вирішувати системні проблеми;

2) революційний розвиток електронно�мережевих за�
собів комунікації, спроможних забезпечити принципово
новий формат діяльності та транспарентності адміністра�
тивно�державного управління.

І "Нове стратегічне управління", і концепція "Суспільної
вартості" претендують на статус парадигм, що пропонують
власні моделі адміністративно�державного управління. Але
поки що виглядають більше як різні аспекти єдиної
"постNPM", або, як її ще називають, "постконкурентоспро�
можної" парадигми державного адміністрування.

Теоретики концепції "Нового стратегічного управлін�
ня" Патрик Данлеві, Джейн Тінклер, Саймон Бестоу, Хелен
Марджетт акцентують увагу на проблемі складності колек�
тивних дій та реалізації стратегічних рішень в умовах муль�
тісекторальної децентралізації державного управління. Зап�
ропонована ними модель адміністративно�державного ре�
формування спрямована на вирішення цієї проблеми, що,
на їхню думку, може бути досягнуто на підгрунті реалізації
2�х базових компонентів:

1) реінтеграції автономних державних структур до

єдиної стратегічно структурованої організаційної системи;
2) "управління цифрової ери" у вигляді багатоканаль�

ної електронно�мережевої комунікації.
Модель "Нового стратегічного управління" характери�

зується наступними основними рисами:
— перетворення паперового адміністративного проце�

су на електронну автоматизовану систему надання послуг.
Зміщення електронних каналів надання послуг з ролі додат�
кових щодо звичайних адміністративних процесів до ролі
основних;

— переміщення ключових урядових систем до Інтернет�
мережі. Формування схеми "урядова агенція — це її Веб�
сайт" з інтерактивним пошуком і наданням інформації та
послуг, організацією урядового адміністративного проце�
су, прозорого у деталізованому вигляді для службовців та
громадян;

— домінування проектного підходу до управлінської
діяльності на підгрунті поєднання інформаційних каналів
(інформаційна централізація) та короткого плеча реалізації
прийнятих рішень;

— використання інтерактивних засобів у ролі механіз�
му датчиків протікання адміністративного процесу та реал�
ізації прийнятих стратегічних рішень, що, по�перше, "полег�
шить" штат державних структур, а, по�друге, надасть їм
більш цілісне уявлення щодо потреб за запитів громадян;

— посилення відкритості адміністративно�державного
управління за формулою "самоадміністрування" (self�
administration), яка передбачає контроль громадян у режимі
online за переміщенням електронних потоків офіційної
інформації та управління ними [5, с. 467—489].

Концепція "суспільної вартості" відносно сфери адміні�
стративно�державного управління активно розробляється
Джанин ОФлінн, Міха Елем Гессем, Девідом Адамсом.

Запропоноване управління структурується навколо по�
нять "суспільна вартість", "суспільна цінність", "соціальні
фактори", "колективні потреби". Поняття "суспільна
вартість" та "суспільні цінність" мають на увазі цінності, які
створюються урядом у процесі управлінської діяльності й
надають зиск для всього суспільства або вирішують ту чи іншу
соціальну проблему. Відповідно поняття "колективні потре�
би" не є тотожним сумі потреб громадян, а позначає спільно
прийняте та узгоджене рішення громадян, яке продукується
на основі широкої відкритої дорадчої комунікації між орга�
нами державної влади та мережевими спільнотами громадян
у результаті складного набору інформаційних обмінів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, впровадження моделі "Нового стратегіч�

ного управління" в українську систему державного управ�
ління матиме структурні наслідки. Аналізуючи зв'язок
інформаційної відкритості та легітимності органів держав�
ної влади, слід також враховувати той інструментальний
фактор, що поінформованість, обізнаність та участь грома�
дян у виробленні управлінських рішень, що зачіпають їхні
права та інтереси, зміцнюють легітимність влади, до якої
громадяни проникаються відчуттям належності та причет�
ності через механізми участі та відповідальності.

Література:
1. Афанасьева О.В., Афанасьев М.Н. Наш доступ к инфор�

мации, которой владеет государство / Общ. ред. М.Н. Афана�
сьева. — М.: Фонд "Либеральная миссия", 2010. — 192 с.

2. Меннинг Н., Парисон Н. Реформа государственного
управления: международный опыт / Пер. с англ. — М.: Изд�
во "Весь мир", 2003. — 496 с.

3. Міжнародні стандарти забезпечення свободи вира�
ження поглядів. Збірник публікацій Артиклю 19 / За ред. Т.
Шевченка, Т. Олексіюк. — К.: Фенікс. — 2008. — 224 с.

4. Donnell M.O., Allan C., Peetz D. The New Public
Management and Workplace Change in Australia [Електроний
ресурс]. — Режим доступу: http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/
orgmanagement/WorkingPapers/wp126.pdf.

5. Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. New
Public Management Is Dead�Long Live Digital�Era Governance
// Journal of Public Administration Research and Theory. —
2005. — Vol. 16. — Nr. 3. — Р. 467—494.

6. Якісні управлінські послуги — головна умова підви�
щення довіри населення до органів влади: моногр. / Ю.О.
Куц, С.В. Краснопьорова, О.К. Чаплигін та ін.; За заг. ред.
Ю. О. Куца, С. В. Краснопьорової. — Харків: Вид�во ХарРІ
НАДУ "Магістр", 2006. — 192 с.
Стаття надійшла до редакції 17.10.2011 р.


