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ТЕОРЕТИКО9ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Досліджується природа формування господарських рішень як інструмент впливу на ресурсні потоки
суб'єктів господарювання. Визначено ключові компоненти механізму формування та сферу використан9
ня господарських рішень. Сформовано схему трансформації ресурсів. Наведено алгоритм процесу ухва9
лення господарського рішення.
The article is devoted research of questions of forming and features of functioning of economic decisions as
mean of influence on resource streams. Certainly key components of forming mechanism and to the sir of the use
of economic decisions. The algorithm of process of acceptance of economic decision is resulted.
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ня" вживається достатньо широко. Найчастіше при його
тлумаченні розуміють рішення, які приймаються керів
ництвом підприємств, організацій, що скеровані на ко
лектив підлеглих, виконавців [11; 13], тобто ототожню
ються поняття "господарське рішення" й "управлінське
рішення", що, на наш погляд, не зовсім коректно. Вва
жаємо, що зазначені поняття характеризують різні
складові процесу господарської діяльності і мають
суттєві розбіжності в механізмах прийняття і різні сфе
ри застосування.
Над дослідженням категорії "управління" працюва
ло багато науковців та практиків. Серед них доцільно
згадати Амошу О.І., Іванова М.І. [2], Дерлоу Д. [7], Дру
кера П. [8], Мескона М, Хедоурі Ф. [14], Луцковського
В.М. [15], Томпсона В.А. [17], Чумаченка М.Г., Берен
берга Б.М. [22] та інших, які у своїх працях всебічно
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій і методичній літературі, присвяченій вив розкрили сутність процесу та сучасні механізми управ
ченню процесу управління, термін "господарські рішен ління.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростання потреби й обмежен
ня доступу до виробничих ресурсів особливої гостро
ти набувають питання підвищення рівня ефективності
їх використання. Управління ресурсними потоками є
ключовим інструментом і засобом здійснення госпо
дарської діяльності. Питання формування оптималь
них господарських рішень та їх ефективного виконан
ня ніколи не виходили з поля зору дослідників і прак
тиків. У статті ставиться завдання дослідити сутнісну
характеристику поняття господарського рішення, виз
начити методологічні підходи до формування механі
зму його ухвалення та проаналізувати можливі сце
нарії реалізації.
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Рис. 1. Класифікація рішень та місце економічних рішень (господарських та управлінських) у системі управління

Проблематику вдосконалення процесу підготовки,
прийняття та виконання управлінських рішень розгля
дали такі провідні вчені, як Василенко В.О. [3], Ворон
кова А.Е. [5], Кабушкін М.І. [10], Клименко С.М. [11],
Йохна М.А. [17], Фатхутдінов Р.А. [20], Хміль Ф.І. [21],
у працях яких розкрито основні теоретичні та прикладні
засади процесу управління, який реалізується через
вплив на колектив виконавців.
Попри це, сучасний стан розвитку господарської
діяльності, світових інтеграційних процесів, ускладнен
ня суспільних і економічних відносин, обмеження дос
тупу до багатьох ресурсів, зростання частоти і сили
впливу кризових коливань потребує переосмислення
домінуючих підходів до теорії і практики формування й
реалізації господарських рішень.
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Метою даної статті є уточнення місця і значущості
господарських рішень у процесі провадження госпо
дарської діяльності, дослідження взаємозалежності
і розподіл компетенції учасників процесів ухвалення
економічних, господарських і управлінських рішень,
визначення та характеристика окремих сфер засто
сування і послідовності прийняття господарських
рішень.
Для досягнення цієї мети у статті зроблено спробу
вирішити такі завдання:
— визначити поняття "господарське рішення";
— виявити характерні відмінності між категоріями
"господарське рішення" та "управлінське рішення";
— дослідити коло компетенції суб'єктів прийняття
господарських та управлінських рішень;
— визначити сфери реалізації господарських рішень
як зони трансформації ресурсів господарських форму
вань.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Насамперед потрібно категоріально визначитись із
досліджуваними поняттями. Загальновизнано, що
термін "рішення" трактується як "продуманий намір
зробити щонебудь, якось вчинити" [4].
Рішення приймаються певним суб'єктом, що його
ухвалює. У філософському розумінні суб'єкт — це

www.economy.in.ua

істота, здатна до пізнання навколишнього світу,
об'єктивної дійсності і до цілеспрямованої діяльності.
У загальновживаному розумінні суб'єкт — особа, гру
па осіб, організація тощо, яким належить активна
роль у певному процесі, акті. З юридичного погляду
суб'єкт — це особа чи організація, яка є носієм пев
них прав та обов'язків [4]. А отже, суб'єктом прий
няття рішення може бути фізична або юридична осо
ба, що активно і цілеспрямовано діє у визначених пра
вових межах.
Усі рішення можна розподілити залежно від сфери
інтересів життєдіяльності людини, господарських фор
мувань і суспільства, а також відповідно до визначених
прав і компетенції суб'єкта, який їх ухвалює. До пере
ліку можливих рішень можна віднести: політичні, еко
логічні, правові, соціальні, технічні, економічні, госпо
дарські та управлінські. Схематично систему взаємоза
лежності можливих рішень показано на рис. 1.
Систематизація рішень тісно пов'язана зі сферами
життєдіяльності людини, суспільства, науки. Рішення
повинні скеровуватись на розв'язання конкретних пи
тань, проблем і реалізуються уповноваженими особа
ми чи органами через прийняття законів, постанов, ух
вал, укладання угод з урахуванням впливу механізмів
щодо забезпечення їх виконання.
Оскільки предметом нашого дослідження виступає
економічна діяльність, докладніше розглянемо катего
рію "економічні рішення" та її складники.
Економічні рішення стосуються поняття "економі
ка", що визначається як "сукупність суспільновироб
ничих відносин. Господарське життя, стан господарства
(країни, району тощо). Структура і фінансовоматері
альний стан якоїнебудь галузі господарської діяль
ності" [4].
Відповідно об'єктом впливу економічних рішень ви
ступають суспільновиробничі відносини у межах краї
ни, регіону, підприємства, наддержавних утворень тощо.
Зорієнтовані вони на поліпшенням стану економіки на
макро, мега чи мікрорівні і мають як стратегічний, так
і тактичний вплив. Ухвалюються такі рішення керівни
ками відповідних структур.
До економічних рішень слід віднести закони, поста
нови, ухвали, укази, розпорядження Верховної Ради,
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Президента, уряду, обласних керівних органів, накази,
розпорядження керівників підприємств, начальників
відділів, цехів тощо. Економічні рішення покликані ре
гулювати діяльність господарських суб'єктів, фіскаль
ну, монетарну, митну політику, забезпечувати соціаль
ний захист.
Аналіз діяльності господарських формувань дає
можливість стверджувати, що економічні рішення мож
на поділити на господарські та управлінські. На мікро
рівні економічні рішення зосереджені навколо госпо
дарської діяльності, яка визначається як "будьяка
діяльність особи, пов'язана з виробництвом і обміном
матеріальних та нематеріальних благ" [4], і може вчи
нюватись дієздатною особою. Господарська діяльність,
своєю чергою, реалізується через здійснення госпо
дарських операцій ("факти діяльності, що впливають на
стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових резуль
татів" [4]).
У нормативноправових документах поняття "гос
подарська діяльність" визначається як "будьяка діяль
ність особи, спрямована на отримання доходу в гро
шовій, матеріальній або нематеріальній формах, якщо
безпосередня участь такої особи в організації такої
діяльності є регулярною, постійною та суттєвою" [1].
Під безпосередньою участю слід розуміти "зазначену
діяльність особи через свої постійні представництва,
філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а та
кож через довірену особу, агента або будьяку іншу осо
бу, яка діє від імені та на користь першої особи" [1].
Подібне трактування досліджуваного поняття подано
у Податковому кодексі України, у п. 14.1.36 якого виз
начено, що "господарська діяльність — діяльність осо
би, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/
або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням
послуг, спрямована на отримання доходу і проводить
ся такою особою самостійно та/або через свої відок
ремлені підрозділи, а також через будьяку іншу особу,
що діє на користь першої особи, зокрема за договора
ми комісії, доручення та агентськими договорами" [24].
Господарське рішення тісно пов'язано із здійснен
ням господарської діяльності усіма без винятку су
б'єктами господарювання. При цьому потрібно зазна
чити, що суб'єкт господарської діяльності чинним за
конодавством визначається як "фізична чи юридична
особа, яка проводить діяльність, здійснює господарські
операції самостійно, вступає у майнові і фінансові відно
сини від свого імені" [1].
Об'єктом впливу господарського рішення є ресур
си, якими володіє або на законодавчо визначених підста
вах розпоряджається суб'єкт, що його ухвалює. Такі рі
шення охоплюють аналіз, підготовку, а також усі тех
нічні та юридичні процедури, пов'язані зі зміною вели
чини, натуральноречових характеристик, структури чи
сфери докладання наявних ресурсів. Водночас до сфе
ри компетенції господарських рішень відносять вирі
шення питань, пов'язаних зі зміною величини і структу
ри власного капіталу та заборгованостей.
Результатом реалізації господарського рішення
можна вважати здійснення конкретної господарської
операції, зокрема: купівліпродажу товарів чи послуг,
сировини, майна, нерухомості, пайових або боргових
активів, оренди майна, концесії, франшизи тощо.
Як вже зазначалось, у багатьох літературних дже
релах ототожнюють поняття господарського й управ
лінського рішень. На нашу думку, управлінські рішення
пов'язані з управлінською діяльністю суб'єктів госпо
дарювання, що передбачає наявність впливу керуючої
системи (адміністративного апарату) на керовану (ви
конавців).
Як самостійний вид діяльності, управлінська діяль
ність сформувалась унаслідок розвитку виробництва й
ускладнення процесів управління швидко зростаючих
організацій. Процес управління постійно вдоскона
люється згідно з об'єктивними вимогами технологічно

6

го ускладнення процесів постачання виробництва та
реалізації, розширенням господарських зв'язків, різким
збільшенням інформаційних потоків, підвищенням ролі
споживача у формуванні технікоекономічних та інших
параметрів продукції, робіт, послуг. Процес ухвалення
та реалізації управлінського рішення тісно пов'язаний
з категорією "менеджмент".
У табл. 1 наведено сутнісну характеристику госпо
дарських та управлінських рішень за відповідними ха
рактерними ознаками, що дозволяє сформувати й об
грунтувати принципові відмінності між зазначеними
категоріями.
При визначенні розбіжностей між ними особливу
увагу доцільно звернути на визначення суб'єкта прий
няття господарського й управлінського рішень. Уп
равлінські рішення ухвалюються менеджментом орга
нізації або суб'єктом господарювання, який має у своє
му розпорядженні певний адміністративний апарат
впливу, персонал і наділений необхідними ресурсами.
Спрямовані такі рішення на досягнення місії і поточних
цілей організації.
Суб'єкт прийняття господарського рішення трак
тується ширше і може бути визначений як власник пев
них ресурсів: земельних, матеріальних, фінансових,
інтелектуальних тощо, фізичної сили, знань, умінь. До
суб'єктів прийняття господарських рішень можемо
віднести найманого працівника, який вирішує, як роз
порядитись належними йому фізичними й інтелектуаль
ними здібностями і отримати належну винагороду.
Фізична особа — підприємець, реалізуючи підприєм
ницьку ініціативу, навіть без адміністративного апара
ту ухвалює необхідні рішення, пов'язані з веденням гос
подарської діяльності. Споживач кінцевої продукції
самостійно ухвалює рішення про придбання того чи
іншого товару, керуючись особистими критеріями щодо
співвідношення цінаякість.
Розглянемо докладніше сферу дії управлінських і
господарських рішень у межах окремого суб'єкта гос
подарювання за наявності адміністративної структури
і колективу виконавців.
У межах господарських формувань через систему
адміністративного впливу приймаються і реалізуються
управлінські рішення, які мають на меті змінити стан
організації у визначеному напрямі відповідно до місії і
поточних цілей шляхом взаємодії із сторонніми учас
никами ринкових відносин. У такому разі суб'єктом ух
валення господарських рішень виступає керівництво
господарського формування, яке наділяється необхід
ними ресурсами і має у розпорядженні певний адміні
стративний апарат.
Організаційна структура господарських формувань
не завжди повною мірою характеризує зміст операцій
ної діяльності або виробничого процесу. Особливо це
стосується підприємств, зайнятих посередницькою
діяльністю, наданням послуг, консалтингом, у сфері
інноваційного підприємництва. Першочерговою вимо
гою таких організаційних структур є мобільність, тоб
то здатність швидко модернізуватись, змінюватися за
лежно від зміни пріоритетів діяльності і ринкової кон'
юнктури.
Дещо інший підхід застосовується при формуванні
організаційної структури підприємства безвідносно до
його організаційноправової форми, хай це буде дер
жавне підприємство, приватне чи господарське товари
ство. Суб'єкти господарювання потрібно розглядати як
певну сукупність взаємопов'язаних підсистем, кожна з
яких характеризується як особливістю видів взаємодії
у межах організації, так і необхідністю врахування інте
ресів інших суб'єктів (учасників) господарської діяль
ності. До числа таких основних підсистем суб'єктів гос
подарювання можна віднести підсистеми робочої сили,
засобів виробництва, предметів праці, товаропросуван
ня, фінансового забезпечення, правового забезпечен
ня.
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Всі вказані вище підси
Таблиця 1. Сутнісна характеристика господарських
і управлінських рішень
стеми тісно взаємопов'я
зані. Якщо керівництво №
Характерні ознаки
Господарські рішення
Управлінські рішення
організації впливає на 1. Спрямованість рішень
Ресурси: матеріальні, фінансові,
Колектив, колективна праця
одну з них, наприклад, на
(об’єкт впливу)
фізичні, інформаційні тощо
підсистему товаропросу 2. Ким приймаються
Суб’єкт господарювання (власник
Керівник (менеджер), колегіальний
(суб’єкт впливу)
ресурсу, уповноважена особа):
орган управління відповідно до
вання або підсистему по
фізична, юридична особа
положення, статуту
стачання сировини, то
В оперативному використанні чи
змінюється стан решти 3. Відносини власності на Ресурси у власності чи в
ресурси (суб’єкта
оперативному використанні
господарському управлінні
підсистем, і навпаки.
впливу)
Компетенція адмініст
суб’єкта Необмежені компетенції щодо
Визначені посадовими інструкціями,
ративного апарату органі 4. Компетентність
прийняття
напрямів, форм і способів
положенням, статутом
зації охоплює лише внут
використання ресурсів
рішню будову суб'єкта 5. Альтернативність сфери Диференціація, багатоваріантність
Визначена власником, відповідно до
господарювання, і вольові
використання ресурсів
прикладання наявних ресурсів
предмету діяльності
управлінські рішення, роз 6. Мета прийняття рішення Зміна структури і прикладання
Досягнення місії і цілей організації
порядження в межах
ресурсів з метою оптимізації віддачі
організації не можуть ав 7. Інформаційне
На власний розсуд з використанням
Здійснюється відповідними
забезпечення
всіх доступних джерел інформації
структурними підрозділами
томатично поширюватися
організації, сторонніми організаціями
на інших учасників госпо
Здійснення господарської операції
Вольовий акт, розпорядження, наказ,
дарських відносин. Сто 8. Спосіб прийняття,
критерій здійснення
підготовка угоди (контракту)
ронні суб'єкти ринку та
Широкий вибір у межах наявних
У межах функціональних обов’язків
кож можуть мати свою 9. Творчий елемент
(суб’єкта впливу)
ресурсів і напрямів використання
організаційну структуру,
10. Методи формалізації
Оформлення угоди, укладання
Документальне оформлення (наказ,
місію, цілі і завдання.
контракту
розпорядження)
Зону взаємодії різних 11. Кваліфікація суб’єкта
Відсутні нормативні вимоги щодо
Обов’язкова наявність відповідної
суб'єктів господарювання
прийняття рішення
кваліфікації
кваліфікації
можна визначити як сфе 12. Критерії ефективності
Оптимізація віддачі наявних ресурсів Чітко визначені і погоджені, з
ру трансакції, у межах
прийняття рішення
використовують загальнодоступні
використанням складних процедур
якої і відбувається взаєм
критерії
розрахунку
не узгодження інтересів 13. Мотивація суб’єкта
Не носить системного характеру
Чітко і повно визначена
окремих учасників ринко 14. Відповідальність
Персональна
Солідарна
вих відносин. У тлумачно 15. Моніторинг реалізації
Регулярний, періодичний
Постійний
му словнику термін
"трансакція" визначається як операція, угода, що суп або розпоряджання належними їм ресурсами, залиша
роводжується взаємними поступками [4]. Результатом ючи при цьому за собою право ухвалення ключових
взаємодії суб'єктів господарювання на цьому етапі є стратегічних рішень відповідно до статуту чи установ
укладання угоди, контракту, у межах якої і відбуваєть чої угоди. У межах господарських формувань ухвалю
ся взаємне узгодження інтересів окремих учасників рин ються й реалізуються управлінські рішення через сис
кових відносин, що завжди передбачає зміну натураль тему адміністративного впливу на колектив виконавців,
норечових параметрів ресурсів, які є предметом домо що мають на меті змінити стан організації у визначено
вленостей.
му напрямі відповідно до місії і поточних цілей шляхом
Ресурс можна охарактеризувати як умовно статич взаємодії із сторонніми учасниками ринкових відносин.
ну категорію, яка сама по собі має вартість, але й гаран У такому разі суб'єктом ухвалення господарських
тує отримання доходу її власником. На приклад, кош рішень виступає керівництво господарського формуван
ти, що зберігаються в "кишені", не принесуть доходу її ня.
власнику, інноваційна ідея не забезпечить вигод її влас
Подібно до господарського управлінське рішення в
нику, допоки не буде реалізованою, утримання земель літературних джерелах має різне тлумачення, а саме:
ної ділянки або виробничого приміщення без продук "вибір варіанта" [3], "вибір дії" [6], "результат вибору"
тивного їх використання спричинює лише податкові [16], "акт" [10], "результат"[ 20].
навантаження. Для забезпечення віддачі статичний ре
Розбіжності в тлумаченні категорії "господарське
сурс повинен трансформуватись у деякий, якісно новий рішення" виникають унаслідок не завжди чіткого виз
динамічний дохідний виробничий або фінансовий ре начення етапу процесу його прийняття чи реалізації. З
сурс, цінний папір, частку від участі, повинен бути пе одного боку, на етапі обгрунтування вибору й ухвален
реданий в оренду тощо.
ня рішення — це процес визначення найкращого з аль
Результатом реалізації ухвалених господарських тернативних варіантів, можливостей. З другого боку, на
рішень є виконання конкретних господарських опе етапі реалізації рішення його слід трактувати як резуль
рацій, до яких можна віднести операції купівліпрода тат вибору способу, інструментів та засобів впливу на
жу, укладання кредитних угод; реалізацію договорів ресурс з метою вирішення конкретних господарських
міни; оренду; оформлення депозитних вкладів; отриман завдань, які реалізуються через конкретні господарські
ня кредитів; працевлаштування; створення нових госпо операції і результатом яких є зміна якісного стану кон
дарських формувань, оформлення угод про спільну кретного ресурсу.
діяльність; консигнаційні угоди.
При глибшому дослідженні поняття "господарські
Рішення щодо зміни матеріальноречових пара рішення" слід назвати суттєві розбіжності механізмів,
метрів ресурсів приймаються їхнім власником і можуть методів і способів їх ухвалення та реалізації залежно
реалізуватись як самостійно, так і з залученням посе від особи, яка їх ухвалює. У діяльності кожного суб'єкта
редників. Вибір залежить від інформованості, компе господарювання можна виділити певні безперервні цик
тенції, технічних можливостей трансформації ресурсів ли або сфери діяльності, що відбуваються як послідов
і належного юридичного оформлення.
но, так і паралельно. Зміст і параметри перебігу таких
Для реалізації складних виробничих проектів необ циклів зумовлені предметом діяльності господарсько
хідним є мобілізування значних фінансових, матеріаль го формування, технологічними особливостями, спе
них та інтелектуальних ресурсів. Варіантом вирішення цифікою мислення суб'єкта прийняття рішення, наяв
таких проблем є утворення нових господарських фор ними компетенціями, інформаційним забезпеченням,
мувань, яким засновники передають право володіння особливостями завдань господарських операцій, органі
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Рис. 2. Процес перетворень ресурсів

заційноправовими та галузевими особливостями діяль
ності тощо.
До питання систематизації циклів діяльності госпо
дарських суб'єктів зверталось багато вченихеко
номістів. За результатами проведених досліджень мож
на виділити конкретні підходи до структурування гос
подарської діяльності.
Зокрема, Бернар Коласс у діяльності підприємств
виділяє інвестиційний цикл, цикл поточних операцій
і грошовий цикл діяльності [12]. Карян Уолш дає виз
начення циклу руху коштів (cash cycle) як моделі об
ігу робочого капіталу підприємства, що характеризує
час, протягом якого витрати на сировину та оплату
виробничих процесів окупляться надходженнями з
погашення дебіторської заборгованості [23]. Фраг
ментація діяльності суб'єктів господарювання за ок
ремими циклами передбачена і у формах бухгалтерсь
кої звітності. Зокрема, відповідно до стандартів бух
галтерського обліку у звіті про рух коштів окремо
виділяється операційна, інвестиційна і фінансова ді
яльність господарських формувань, а у звіті про фі
нансові результати — операційна і звичайна ді
яльність.
Зазначені підходи до виокремлення циклів діяль
ності суб'єктів господарювання не завжди повною
мірою дозволяють комплексно охарактеризувати і сис
тематизувати параметри ефективності тієї чи іншої сфе
ри. Градація господарської діяльності за окремими цик
лами дозволить розробити об'єктивну систему кри
теріїв, визначити рівень взаємозалежності циклів та за
безпечити розроблення ефективних механізмів управ
ління, ресурсними потоками. Пропоновані критерії
циклів не повною мірою охоплюють усі напрями і сфе
ри господарської діяльності як на окремих ринках, так
і стосовно окремих суб'єктів господарювання. Окрім
того, сьогодні не розмежовуються стратегічні й тактичні
та поточні цілі діяльності та засоби їх реалізації для
кожного з циклів.
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Спробуємо докладніше визначити та охарактеризу
вати поняття циклів діяльності суб'єктів господарюван
ня [18]. На рис. 2 наведено схему перетворення ресурсів
у процесі здійснення господарської діяльності. У цій
схемі власником вихідного ресурсу може бути як фізич
на, так і юридична особа, яка вирішує, як ним розпоря
дитись: використати для споживання чи перемістити в
інвестиційну чи виробничу сферу з метою одержання
доходу.
Під час інвестиційного циклу діяльності передба
чається проведення інвестиційних господарських опе
рацій. Такі операції здійснюються почергово, їх періо
дичність і тривалість залежать від організаційноправо
вої форми суб'єкта прийняття рішення, визначеної стра
тегії розвитку, а також від особливостей об'єкта інвес
тування.
Інвестиційний цикл діяльності у найбільш загаль
ному розумінні охоплює період від прийняття госпо
дарського рішення в інвестиційній сфері, здійснення
господарської операції безпосереднього інвестування
ресурсів до повернення інвестованих коштів або досяг
нення дохідності. Наприклад, з метою підтримання за
войованих на ринку позицій підприємство має вчасно
й оперативно переобладнати виробничі потужності
відповідно до сучасних досягнень науковотехнічного
прогресу і вимог ринку. Визначена стратегія передба
чає мобілізацію інвестиційних ресурсів, хоча додатко
ва потреба в інвестиціях може покриватись не лише
власними джерелами, а й за допомогою зовнішніх за
позичень.
Подібна схема трансформування вихідних у інвес
тиційні і виробничі ресурси, як результат ухвалення і
реалізації господарського рішення, є характерною як
при започаткуванні бізнесу, так і при реконструкції,
модернізації, освоєнні нових товарів, робіт, послуг під
приємствами тощо. Потрібно також зазначити, що "по
вернення інвестицій" означає можливість визначення їх
реальної теперішньої ринкової вартості.

Економiка та держава № 1/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Виробничий цикл охоплює послідовні господарські
операції з постачання матеріалів і комплектувальних
виробів, безпосередній процес виготовлення і збуту то
варів, надання послуг відповідно до визначеного пред
мета діяльності суб'єкта господарювання. Тривалість
виробничого циклу зумовлюється технологічними особ
ливостями виробництва, рівнем технічної й організа
ційної діяльності підприємства, інтенсивністю конку
ренції тощо.
Наведену схему (рис. 2) можна використовувати для
аналізу придбання сировини і комплектувальних ви
робів, так і реалізації виготовленої продукції, надання
послуг. До трансакційних ресурсів можна відносити
різні високоліквідні активи і засоби, зокрема векселі,
кредиторські і дебіторські зобов'язання. Виробничий
цикл співзвучний з операційною діяльністю підпри
ємств, яка виділяється у стандартах бухгалтерського
обліку.
При здійсненні господарської діяльності цикл по
точних операцій визначається угодами, пов'язаними
з управлінням потоками грошових або прирівняних до
них ресурсів для безперебійного забезпечення по
криття виробничих потреб у сировині, матеріалах.
Цикл поточних операцій охоплює угоди, пов'язані з
покриттям короткострокової потреби у фінансових
ресурсах шляхом залучення короткотермінових кре
дитів, визначення умов оплати за сировину і кінцеву
продукцію, мобілізування дебіторської заборгова
ності, розширення сфери обігу боргових зобов'язань
та інше. Цей цикл включає всі поточні господарські
операції, оскільки вони пов'язані з різноспрямовани
ми потоками грошових ресурсів або ліквідних засобів
для забезпечення виконання статутних завдань
підприємства. Тривалість і можливий діапазон таких
операцій залежить від налагодження взаємовідносин
суб'єкта господарювання з конкретними покупцями,
кредиторами і партнерами, від розвитку каналів збу
ту, загального стану платіжної дисципліни в еко
номіці і визначається терміном виконання окремих
лінійних господарських операцій.
ВИСНОВОК
Подальше дослідження процесів прийняття госпо
дарського рішення і розширення сфери його викорис
тання в господарській практиці дозволить переосмис
лити сутність проблеми економічної діяльності, поно
вому підійти до оптимізації процесу і формування кри
теріїв господарювання з метою підвищення її ефектив
ності. Для дослідження категорії "господарські рішен
ня" повинні використовуватись особливі методи обгрун
тування, механізми прийняття, критерії оцінки ефектив
ності реалізації. Поширений сьогодні інструментарій,
який використовується для впливу управлінських рішень
за посередництвом адміністративного апарату на тру
довий колектив, не завжди прийнятний для управління
ресурсними потоками.
Література:
1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон
України від 22.05.1997 р. №283/97вр. — Х.: Фактор,
2007. — 265 с. — (Серія "Бібліотека законодавства").
2. Амоша А.И. Развитие промышленного производ
ства: проблемы и решения / Амоша А.И, Иванов Н.И.,
Алымов В.А., Балтина В.А., [и др.] / НАН Украины; Ин
ститут экономики промышленности / Иванов Н.И.
(науч. ред.). — К.: Наукова думка, 2003. — 340 с.
3. Василенко В.О. Теорія і практика розробки уп
равлінських рішень: навч. посібн. для студ. вищих закл.
освіти / Василенко В.О. — К.: ЦУЛ, 2003. — 420 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української
мови (з дод. і доп.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. —
К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1726 с.
5. Воронкова А.Е. Управлінські рішення в забезпе
ченні конкурентоспроможності підприємства: організа

www.economy.in.ua

ційний аспект: монографія / Воронкова А.Е., Калюжна
Н.Г., Отенко В.І. — Х.: ВД "ІНЖЕК". — 515 с.
6. Дарманська Г.О. Проблеми економічного меха
нізму підготовки управлінських рішень / Дарманська
Г.О. — Хмельницький: Поділля, 1997. — 72 c.
7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Техно
логія прийняття рішень / Дерлоу Д.; пер. з англ. — К.:
Наукова думка, 2001. — 242 с.
8. Друкер П. Управление в обществе будущего /
Друкер Питер; пер. с англ. и ред. Е.В. Трибушной. — М.;
СПб.; К.: Вильямс, 2007. — 306 с. — Перевод изд.:
Managingin the Next Society / Peter F. Drucker, 2002.
9. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менедже
ра / за ред. Р. Дяківа — К.: Міжнародна економічна фун
дація, 2002. — 704 c.
10. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учебн.
пособие. — 2е изд., испр. и доп. / Кабушкин Н.И. — М.:
ТОО "Остожье", 1999. — 336 с.
11. Клименко С.М. Обгрунтування господарських
рішень та оцінка ризиків: навчальний посібник / Кли
менко С.М., Дуброва О.С. — К.: КНЕУ, 2005. — 252 с.
12. Коласс Бернар. Управление финансовой деятель
ностью предприятия. Проблемы, концепции и методы:
учебн. пособие / Бернар Коласс; пер. с франц. под ред.
проф. Я.В. Соколова. — М.: Финансы ЮНТИ, 1997. —
576 с.
13. Кузьмін О.Є. Обгрунтування господарських
рішень і оцінювання ризиків: навчальний посібник /
Кузьмін О.Є., Г.Л. Вербицька, О.Г. Мельник. — Львів:
Видво "Львівська політехніка", 2008. — 212 с.
14. Мескон М.Х. Основы менеджмента / пер. с англ. /
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. — М.: "Дело" ЛТД,
1994. — 702 с.
15. Пономаренко В. С. Корпоративное управление
машиностроительным предприятием: проблемы, пути
решения / Пономаренко Владимир Степанович, Ястрем
ская Елена Николаевна, Луцковский Виктор Михайло
вич, Кушнарь С.Л., [и др.]. — Научноисследовательс
кий центр индустриальных проблем развития НАН Ук
раины. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. — 232 с.
16. Саймон Г.А. Менеджмент в организациях / Сокр.
пер. с англ. / А.М. Емельянов (общ. ред.). / Саймон Гер
берт А., Смитбург Дональд У., Томпсон Виктор А. — М.:
Экономика, 1995. — 335 с. — (Государственная служба
и региональное управление).
17. Стадник В.В. Менеджмент: посібн. / В.В. Стад
ник, М.А. Йохна. — К.: Академвидав, 2003. — 464 с.
18. Теребух А.А. До питання формування кри
теріїв оцінки фінансового стану підприємств / Тере
бух А.А. — Львів: Вісник НУ "Львівська політехніка",
2001. — №425.
19. Теребух А.А. Визначення механізму впливу уп
равлінських рішень на господарську діяльність під
приємств / Теребух А.А. // Актуальні проблеми еконо
міки. Науковий економічний журнал — 2003. — № 6(24).
— С. 37—42.
20. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого
решения: учебн. пособие / Фатхутдинов Р. А. — М.: АО
"Бизнесшкола "ИнтелСинтез", 1998. — 208 с.
21. Хміль Ф.І. Менеджмент: підручник / Хміль Федір
Іванович. — К.: Вища шк., 1995. — 351 с.
22. Чумаченко Н. Г. Государственное управление
экономикой в Украине: опыт, проблемы, решения / Чу
маченко Н.Г., Червова Л.Г., Кузьменко Л. М., Биренберг
Б.М., Баранов С.В. НАН Украины; Институт экономи
ки промышленности / Николай Г. Ч. (науч.ред.). — До
нецк: ИЭП НАН Украины, 1999. — 484 с.
23. Уолш Каран. Ключові фінансові показники.
Аналіз та управління розвитком підприємства / Уолш
Каран; пер. з англ. — К.: Всеувито; Наукова думка, 2001.
— 367 с. — (Серія "Усе про менеджмент").
24. Податковий кодекс України. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275517/page4
Стаття надійшла до редакції 16.10.2012 р.

9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.717:330.322.01

С. В. Онікієнко,
к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ
КАПІТАЛ І РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
У статті розглядається питання ефективності координації процесу прийняття інвестиційних рішень
менеджерами банку з цілями керівництва банку стосовно показників ризику і дохідності. Показано, що
існуючий підхід до такого узгодження, який передбачає пропорційний розподіл капіталу банку "зверху9
вниз" відповідно до заявлених менеджментом потреб, не може слугувати дієвим механізмом для узгод9
ження цілей і мотивацій зацікавлених сторін.
This article examines the question of efficient alignment of the investment decisions of managers in a bank
with the risk/return goals of the centre of the bank. It argues that the contemporary approach aimed at achieving
such alignment, which involves the top9down allocation of some proportion of the total bank's capital against
positions taken by managers serve as a poor mechanism for achieving alignment of stockholders' goals and
incentives.
Ключові слова: банківське регулювання, інвестиційні рішення, розміщення капіталу, платоспроможність.
Key words: banking regulation, investment decisions, capital allocation, solvency.
ВСТУП
У цій статті розглядається питання ефективності узгод
ження прийняття інвестиційних рішень менеджменту бан
ку з цілями правління банку у контексті співвідношення "ри
зикдохідність". Нами показано, що існуючий підхід, спря
мований на досягнення такої узгодженості, передбачає роз
міщення "зверхувниз" у певній пропорції до сумарного бан
ківського капіталу без врахування якої думки дотримуєть
ся менеджмент банку, з подальшою винагородою менед
жерів, яка пов'язується з величиною доходу генерованого
цим капіталом, не забезпечує задовільного механізму в до
сягненні узгодження стимулів. Отож, ми маємо намір по
казати, що такий підхід може призвести до результатів, які
не тільки не узгоджуються з цілями акціонерів, але і можуть
вступити у протиріччя з інтересами акціонерів банку інте
реси яких, як прийнято вважати, і має представляти правл
іння банку.
Ця проблема виникає, коли оцінка капіталу банку
здійснюється у відповідності до попередньо встановлених
нормативів платоспроможності, в основу яких закладено
ризикнейтральне відношення до ризику. Якщо ж акціоне
ри банку не схильні до ризику і наполягають на тому, щоб
таке їх ставлення до ризику враховувалося банком при
прийнятті рішень з інвестування, тоді показники ризику, які
використовуються усередині банку для вибору напрямів
інвестування і оцінки ефективності такої діяльності, повинні
відрізнятися від тих, що використовуються для оцінки за
гального капіталу банку.
РЕЗУЛЬТАТИ
Вихідні положення. У цій статті ми будемо виходити з
двох важливих припущень. Поперше, якщо вимагається
визначитися з узгодженістю мотивації між діяльністю ме
неджменту банку і вподобаннями правління банку у рам
ках підходу "ризикдохідність", тоді показники ризику, що
використовуються усередині банку для оцінки ефективності
інвестиційної діяльності банку з урахуванням ризику, яка
здійснюється менеджментом банку, мають відрізнятися від
тих, що використовуються для розрахунку загального ка
піталу банку, де останній базується на прагненні керівниц
тва банку дотримуватися попередньо встановлених норма
тивів до його платоспроможності.
Подруге, якщо менеджери мають специфічну інфор
мацію стосовно очікуваних ризиків за своїми напрямами
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інвестиційної діяльності і очікується, що вони будуть діяти
на власний розсуд, тоді узгодженість у мотивації вибору
напрямів інвестування між правлінням банку і менеджера
ми окремих інвестиційних напрямів не може бути досягну
та без запровадження певного механізму правдивого розк
риття (інформації) у процесі розміщення капіталу і пов'я
заної з цим процедури визначення індивідуальної винаго
роди за результатами діяльності банку.
Основою для першого припущення є те, що функція
ризику для керівництва банку — яка відображає різно
векторність в інтересах власників банку, вкладників, три
мачів боргових зобов'язань банку і регуляторів — не
співвідноситься з відношенням до ризику, притаманним
оцінці вимог до сумарного капіталу банку, де капітал пов'я
зується з встановленими вимогами по платоспроможності.
Функція ризику правління банку є такою, що одночасно має
демонструвати, якщо можна так сказати — непересиченість
(загальну схильність до розвитку), несхильність до ризику
(прагнення стабільності) і прагнення пошуку нових напрямів
інвестування прибутку банку (інноваційну ініціативність).
Проте, такий підхід дисонує з тим, яким чином інтерп
ретується ризик у контексті вимог до платоспроможності,
які, за своєю сутністю, передбачають нейтральне відношен
ня до ризику. Якщо банки провадять політику нарощуван
ня капіталу за рахунок ризикових пропозицій, що пропо
нуються менеджерами, відповідальними за окремі напрями
банківських продуктів (політика повного розміщення капі
талу), — це призводить до розробки і використання
внутрішніх стандартів ризику, що, у свою чергу, спонукає
менеджерів до прийняття таких рішень у рамках портфель
ного інвестування, які можуть виявитися для банку субоп
тимальними. Отже, у процесі координації цілей виникає
потреба у використанні внутрішніх критеріїв оцінки ризи
ку, які не співпадають з тими, що використовуються для
нормативної оцінки величини сумарного капіталу банку.
Основою для другого припущення є те, що менеджери
є несхильними до того, щоб чесно і відкрито висловлювати
свої очікування стосовно доцільності розподілу доходів бан
ку за конкретними напрямами за умови, що ця інформація
використовується правлінням для визначення наперед про
гнозованої величини капіталу, який буде інвестований за
цими напрямами; навпаки — це повертає нас до оцінки ре
зультатів з урахуванням ризику за вже отриманими показ
никами, на яку, власне, і спирається існуюча система вина
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город менеджменту. Якщо правління банку розподіляє ка
пітал за напрямами інвестування відповідно до історичних
значень показників волатильності прибутку, то це призво
дить до ігнорування спеціалізованої інформації стосовно
поточної і очікуваної волатильності, якою, зазвичай, воло
діють менеджери, відповідальні за ці напрями інвестуван
ня. З іншого боку, якщо правління розміщує багато капіта
лу відповідно до артикульованих сподівань менеджерів сто
совно очікуваних ризиків, у менеджерів може виникнути
мотив для прийняття додаткових (і, можливо, неправдивої
оцінки) ризиків для того, щоб применшити очікуване зна
чення граничної рентабельності. І, навпаки, якщо на думку
менеджерів стосовно очікуваних ризиків, правління недо
вкладає капітал, тоді менеджери будуть несхильними опри
люднювати цю інформацію, оскільки низька вартість капі
талу потенційно може забезпечити отримання високого
рівня дохідності з урахуванням ризику і, таким чином, по
легшити досягнення значення заданої порогової рентабель
ності. У будьякому випадку, якщо менеджери діють у своїх
власних, субкорпоративних, інтересах, то це може призве
сти до недокапіталізації банку з огляду на рівень фактич
ного ризику активів портфеля банку.
Коли банк децентралізує діяльність менеджерів для
того, щоб дати їм можливість набути вузькоспеціалізова
них знань стосовно окремих ризиків і інвестиційних мож
ливостей (за напрямами інвестиційної спеціалізації), а у
менеджерів є мотив для надання спотвореної інформації,
тоді процес оцінки результатів діяльності повинен включа
ти механізм розкриття інформації. Ціллю останнього має
бути надання можливостей використання цих спеціальних
знань при прийнятті рішень, що стосуються оптимального
розміщення капіталу і оцінки та управління ризиками на
рівні усього банку.
Узгодження економічного і регуляторного капіталу.
Упродовж останніх двох декад достатність капіталу стала
основним моментом в організації процесу пруденційного
регулювання банківських установ. Капітал розглядається
банківськими регуляторами як ключовий елемент системи
захисту стабільності фінансової системи і основне джере
ло захисту інтересів вкладників банків. Вимоги стосовно
того, що банки мають підтримувати мінімальний рівень ка
піталу відповідно до рівня ризику їх активів і позабалансо
вих зобов'язань, означають також, що капітал виступає у
якості регулятора процесу зростання активів банку.
З точки зору банку існує два типи капіталу, які потре
бують оцінки і управління, "економічний капітал" і "регуля
торний капітал". Базельський комітет з питань банківсько
го нагляду (The Basle Committee on Banking Supervision
(BCBS)) при Банку міжнародних розрахунків (Bank for
International Settlements (BIS)) визначає економічний капі
тал як капітал, яким володіє банк і який розподіляє на влас
ний розсуд в залежності від власної оцінки ризиків. На
відміну від економічного капіталу, величина регуляторного
капіталу визначається наглядовими органами на основі так
званих "Базельських акордів" — рекомендацій з банківсь
кого регулювання: Базель І, Базель ІІ і Базель ІІІ. Фактич
но економічний капітал виступає у якості показника ризи
ку: це єдиний показник, який враховує неочікувані втрати
або зменшення вартості або прибутків банку. Економічний
капітал грунтується на ідеї, що майбутні надходження і втра
ти від портфелю активів банку упродовж наперед визначе
ного проміжку часу можуть бути описані за допомогою їх
функції розподілу ймовірності. Ця функція дає змогу бан
ку, що є власником портфелю активів, визначитися з вели
чиною капіталу, яка дає змогу зменшити ймовірність настан
ня банкрутства банку до бажаного рівня певності у рамках
заданого часового горизонту (рис. 1).
Економічний капітал, таким чином, визначає ризик в
окремій точці кривої розподілу (рівень вірогідності), де цей
рівень вірогідності виступає у ролі бажаного рівня платос
проможності банку. Якщо ж розглядати ризик з ймовірніс
ної точки зору, економічний капітал виступає у ролі єдино
го мірила ризику, яке дає змогу напряму оцінювати, спів
відносити і порівнювати на рівні банку втрати за кредитним,
ринковим і операційним ризиком, які в більшій або меншій
мірі притаманні усім активам банку.
Вимоги до платоспроможності банків дають змогу виз
начити і підтримувати взаємозв'язок між процедурами внут
рішньої оцінки ризиків і структурою капіталу банку, що
відображається у його балансі. Економічний капітал банку
має стосунок до різниці між значенням функції розподілу
ймовірності можливих втрат банку і наперед визначеною
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величиною показника рівня вірогідності. У цьому випадку
економічний капітал виступає у ролі захисника банку від
неочікуваних втрат, будучи показником можливих наслідків
очікуваного рівня втрат.
У 2004 році Базельський комітет з банківського нагля
ду (BCBS) при Банку міжнародних розрахунків (ВIS) зап
ропонував світовій банківській спільності переглянуту кон
цепцію нормативного регулювання банківської діяльності і
оцінки капіталу банку, відому під назвою Базель ІІ [1]. По
треба у перегляді нормативних положень виникла у
відповідь на проблеми, що почали виникати після впровад
ження у 1988 році "Міжнародної конвергенції щодо вимі
рювання та вимог до капіталу", або коротко "Базель І" [2].
Зокрема, з огляду на те, що у банків з'явилася можливість
зловживань шляхом арбітражу між існуючими вимогами до
регуляторного капіталу і, таким чином, отримування виго
ди від невідповідності між величиною ризику, оціненою за
рекомендаціями Базель І, і дійсною величиною економіч
ного ризику своїх портфелів.
Базель ІІ надає банкам можливість вибирати між двома
методиками розрахунку вимог до обсягу капіталу для кре
дитного ризику. Один з підходів вимагає від банків оціню
вати кредитний ризик відповідно до стандартизованого нор
мативного підходу, в основі якого лежить зовнішня кредит
на оцінка. Альтернативний підхід, використання якого сан
кціонується наглядовим органом крани перебування банку,
дозволяє банку використовувати його власні процедури
оцінки різних складових ризику для визначення вимог до
капіталу відповідно до існуючих загроз кредитного ризику.
Цей підхід, знаний як підхід на основі внутрішніх рейтингів
(Internal Ratingbased Approach (IRB)), грунтується на оцінці
як очікуваних, так і неочікуваних втрат з використанням
функції розподілу ризиків, що дає змогу визначитися з ви
могами до капіталу для покриття неочікуваних втрат. Підхід
IRB виступає у якості ланки, що поєднує суто нормативний
підхід до оцінки кредитного ризику і підходи, в основі яких
лежать внутрішні моделі оцінки кредитних ризиків, що роз
робляються самими банками.
Таким чином, у той час як переглянуті положення не
накладають обмежень на використання для оцінки регуля
торного капіталу результатів отриманих з використанням
згаданих моделей кредитного ризику, коефіцієнти ризику
в IRB моделі є тісно узгодженими з тією градацією, яка ви
користовується "просунутими" банками для внутрішньої
оцінки вимог до економічного капіталу. А це значить, що
для певного цільового значення показника ймовірності пла
тоспроможності, коефіцієнти ризику у IRB підході пов'я
зуються з оцінкою волатильності втрат по кредитам упро
довж однорічного горизонту оцінювання.
Аналіз положень Базелю ІІ дає змогу зробити два важ
ливі зауваження. Поперше, IRB підхід виступає як нама
гання наблизити вимоги по регуляторному капіталу до ви
мог по економічному капіталу. Подруге, вимоги до регу
ляторного капіталу модифікували саме для того, щоб на
пряму пов'язати їх з бажаним значенням ймовірності по
казника рівня платоспроможності для банку.
Друге зауваження випливає з першого: вже згадуваний
економічний капітал визначається відповідно до заданого
рівня достовірності, що спирається на заздалегідь визначе
не значення нормативу платоспроможності. Саме в цьому
полягала сутність покращень, запропонованих Базельським
комітетом, який зауважував, що найбільш важливим пре
цедентом для індексації вимог до капіталу для оцінки ризи
ку — і, таким чином, для концепції економічного капіталу
— була Поправка на ринковий ризик (Market Risk Amen
dment) [3], введена до вже існуючих положень Базелю І 1988
р, яка містила в собі VaR методологію для того, щоб пов'я
зати капітал з заданим рівнем достовірності [4]. Градуюван
ня ризикових коефіцієнтів у рамках IRB підходу для кре
дитного ризику відбувалося на тих самих засадах, але з вне
сенням поправок, які б дали змогу врахувати особливості
кредитного ризику. А це, у свою чергу, означає, що неочіку
вані втрати і, таким чином, економічний капітал банку ба
зуються власне на VaR концепції ризику.
Наслідки. Визначившись з вимогами до капіталу банку,
у сенсі підтримки обсягу капіталу, достатнього для забез
печення бажаного нормативу ліквідності, керівництво бан
ку має вирішити питання стосовно розподілу цього капіта
лу за напрямами інвестиційної діяльності банку у відповід
ності з очікуваними ризиками для кожного з напрямів. Цей
процес дає змогу ефективно реалізувати дві функції: роз
міщення інвестиційних ресурсів exante і оцінку результатів
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інвестування expost. З точки зору розмі
щення ресурсів у процесі інвестування,
Стандарт капіталу
Очікувані втрати
А
АА
ААА
капітал розподіляється за різними вида
ми діяльності для того, щоб встановити
значення очікуваної дохідності індивіду
99,90%
99,97%
99,99%
Рівень покриття
ально за кожним напрямом, що, в свою
чергу, дає змогу керівництву ранжувати
конкуруючі напрями використання капі
Неочікувані втрати
талу і спрямувати наявний капітал за
Економічний капітал
найбільш вдалими. У такій ролі механізм
розміщення капіталу також служить ме
неджерам у якості сигнального пристрою,
надаючи інформацію стосовно ризико
вості кожного інвестиційного рішення, на
яке вони вповноважені, і про вплив цих
рішень на сумарну величину капіталу бан
ку.
Якщо мова іде про оцінку ефектив
ності діяльності, то оцінка результатів
Рівень втрат
інвестиційної діяльності з урахування ри
зиків може бути здійснена керівництвом
Рис. 1. Кредитний рейтинг банку і економічний капітал
банку шляхом порівняння показників при
бутку за минулі періоди з прогнозними
показниками за розміщенням капіталу.
роможності, є за своєю природою ризикнейтральним —
Цей узагальнюючий показник оцінки ефективності з втрати поза цільовим інтервалом не включаються в показ
урахуванням ризику (riskadjusted performance measure — ник ризику, а великі втрати з низькою ймовірністю розгля
RAPM) може порівнюватися з наперед заданим значенням даються і сприймаються так само, як маленькі втрати з ви
граничної (порогової) рентабельності економічного капіта сокою ймовірністю. Якщо зацікавлені в діяльності банку
лу для оцінки залежності величини загального прибутку кола — кредитори, власники і самі регулятори — мають
банку від окремого виду діяльності банку. Бонуси, що вип власні уподобання стосовно сприйняття ризику, які не уз
лачуються менеджерам, можуть пов'язуватися з величиною годжуються з ризикнейтральним відношенням до втрат,
спреду між RAPM і пороговою рентабельністю, яка розра виникає диз'юнкція між відношенням до ризику, яке перед
хована для інвестованого капіталу.
бачається механізмом розподілу капіталу, і вподобаннями
Якщо виявиться, що доходи (прибутки) банку будуть стосовно ризику, які виражають зацікавлені в діяльності
більшими ніж очікувані або фактичні втрати меншими від банку сторони. Така неконгруентність ризиків може при
очікуваних, тоді значення RAPM буде більше ніж порогова звести до прийняття неефективних інвестиційних рішень
рентабельність, а менеджери мають отримати гідну винаго банком: менеджери керуватимуться існуючими методика
роду згідно з системою компенсаційних виплат банку.
ми розміщення капіталу, які не узгоджуються з уявлення
Комбінування розміщення капіталу з оцінкою ефектив ми акціонерів банку стосовно бажаних рівнів ризику і дохі
ності з урахуванням ризику може бути використане у якості дності.
засобу до мотивації менеджерів приймати інвестиційні
рішення, які будуть у повній мірі забезпечувати конгру
ВИСНОВКИ
ентність останніх з цільовими установками правління бан
Якщо має бути досягнуто узгодженості в мотивації між
ку по ризику і дохідності.
інвестиційними рішеннями менеджерів і уподобаннями
Правління банку, яке виступає у ролі агента по відно "ризикдохідність" керівництва банку, тоді показники ри
шенню до акціонерів банку і, одночасно, у ролі принципала зику, які використовуються банком у процесі розміщення
по відношенню до менеджерів спеціалізованих підрозділів, ресурсів, і показники оцінки ефективності результатів його
може використати таке своє положення для прийняття діяльності повинні відрізнятися від показників, що вико
рішень щодо інвестування капіталу за тими з напрямів діяль ристовуються для розрахунку капіталу банку. Це свідчить
ності, від яких очікується, що вони забезпечать найбільші про те, що "асигнування" ризику у банку відповідно до пе
показники дохідності з урахуванням ризику — через сприй реліку існуючих інвестиційних пропозицій, не обов'язко
няття усіх проектів банку у якості інвестиційного портфе во має бути пов'язане з величиною сумарного капіталу бан
ля. У свою чергу, менеджери зможуть приймати оціночні ку.
Такі висновки дисонують з загальноприйнятим поло
рішення з огляду на обсяги капіталу, які їм виділяються, і
значення граничної норми дохідності на капітал. Позиції, женням, згідно з яким капітал банку має бути повністю роз
які несуть у собі більший ризик, повинні, відповідно, мати і міщений за всіма напрямами діяльності банку, і грунтують
більше значення ціни капіталу, яка, в теорії, повинна слугу ся на розумінні того, що оцінка ризику за показниками нор
вати менеджерам дієвим оціночним покажчиком. Наприк мативу платоспроможності — на чому, власне, і базується
лад, якщо два портфелі банку мають одну й ту саму номі основна концепція економічного капіталу, підтримувана
нальну вартість, але один з портфелів має вищу ціну капіта Базельським комітетом — може суттєво відрізнятися від
лу з огляду на більший кредитний ризик, тоді менеджери фактичних показників ризику за напрямами інвестиційної
будуть змушені встановити вищу процентну ставку на більш діяльності банку.
ризиковий портфель для того, щоб досягти нормативної
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ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ,
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Здійснено дослідження сутнісної характеристики категорії "фандрайзинг". Розкрито роль фандрайзингу
як засобу забезпечення необхідними ресурсами проектів і програм. Визначено суб'єкти та об'єкти фандрай9
зингової діяльності. Висвітлено проблеми функціонування неприбуткових організацій та шляхи їх подолан9
ня через перспективи розвитку фандрайзингу.
The research of the essential characteristics of the category "fundraising". The role of fundraising as a means of
providing the necessary resources projects and programs. The objects and objects fundraising activities. The problems
of the functioning of non9profit organizations and ways to overcome them through fundraising prospects.
Ключові слова: проект, фандрайзинг, неприбуткова організація, благодійні фонди, донор, мотиви донорів,
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ВСТУП
Україна має високий рівень інтелектуального потенц
іалу, однак є однією з не багатьох держав, де існує велика
різниця між наявним інтелектуальним потенціалом та
можливістю його повноцінно реалізовувати в готовий про
дукт. Це спричинено складною економічною ситуацією в
нашій країні, що є наслідком трансформаційних перетво
рень останніх десятиліть, які спровокували скорочення
видатків держави на науководослідні роботи, фінансуван
ня науки і освіти тощо (табл. 1). В реалізації творчих здібно
стей і знань науковців через забезпечення їх необхідними
ресурсами для довгострокових і середньострокових про
ектів і програм можуть надати підтримку та допомогу
вітчизняні і закордонні організації, фонди і установи.
Актуальними проблемами сьогодення є невміння
знайти необхідні фонди, пробудити інтерес до свого про
екту, презентувати його, чітко сформулювати заявку,
розробити програму заходів для залучення додаткових
ресурсів на втілення програм, проектів та дослідних робіт.
Вирішенню даних питань, а також забезпеченню розвит
ку і ефективної діяльності некомерційних і громадських
організацій сприяє впровадження в практику роботи не
прибуткових підприємств і організацій фандрайзингу.
Питаннями розвитку фандрайзингу та дослідженням
фандрайзингової діяльності присвячені роботи провідних
вітчизняних та закордонних фандрайзерів: Артем'євої
Т.В. [1], Балашової А.Л. [2], Башун О.В. [3], Дугласа Алек
сандера Дж. [4], Комаровського О.В. [5], Кристини Дж.
Карлсон [4], Куц С. [7], Тульчинського Г.Л. [1] та інших.
Проте всі вони звертали увагу на проведення фандрай
зингової діяльності в окремих сферах: бібліотек, освіти,

культури тощо або висвітлювали тільки окремі аспекти
того чи іншого питання. Тому проблеми розвитку фанд
райзингу взагалі як засобу забезпечення реалізації соц
іально значущих програм, науководослідних проектів та
безперебійної діяльності неприбуткових організацій за
лишаються актуальними, особливо в умовах економічної
нестабільності України, що вимагає додаткових дослід
жень ефективності фандрайзингової діяльності.
Метою дослідження є формування системи знань з
теорії та практики здійснення процесу фандрайзингу че
рез уточнення основних його категорій та виявлення про
блем і перспектив розвитку фандрайзингової діяльності в
умовах соціальноорієнтованої ринкової економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Термін "фандрайзинг" походить від англійського
fundraising (словосполучення англійських слів fund (кош
ти, фонди) і raise (піднімати, збільшувати)) — залучен
ня ресурсів, коштів.
Визначення фандрайзингу в літературі розглядаєть
ся порізному (табл. 2).
Узагальнюючи наведені визначення, ми вважаємо, що
найбільш повно буде розкривати досліджувану категорію
наступне визначення: фандрайзинг — це професійна ді
яльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з
різноманітних джерел для реалізації соціально значущих
і науководослідних неприбуткових проектів, яка вимагає
спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть
вплинути на прийняття позитивного рішення донора.
Суб'єктами фандрайзингової діяльності є неприбут
кові організації (НПО), які займаються пошуком дже
рел фінансування та збором
коштів для реалізації проектів.
Таблиця 1. Стан виконаних наукових і науково:технічних робіт
Згідно із Законом України
в Україні за 1991—2011 рр.*
"Про оподаткування прибутку під
Чисельність науковців,
Питома вага обсягу
приємств" до НПО відносяться [10,
Кількість організацій, які
які виконують наукові
виконаних наукових та
ст. 7, пп. 7.11]):
Роки
виконують наукові досліди і
досліди і розробки,
науково-технічних робіт у
розробки
— громадські організації;
тис. осіб
ВВП, %
— організації освіти (універси
1991
1344
295
тети, школи, коледжі). Співпраця
1995
1453
180
1,36
з ними дає змогу спонсорам підви
2000
1490
121
1,16
щити їх імідж, провести профо
2005
1510
106
1,09
рієнтаційну роботу, налагодити
2008
1378
94
0,9
зв'язки з молоддю та виявити най
2011
1255
85
0,79
більш перспективну її частину для
2011 р. до
93,4
28,8
-0,57 в. п.**
1991 р., %
подальшої співпраці тощо;
— організації охорони здоро
Примітка:
в'я (лікарні, госпіталі) приваблю
* розраховано автором за даними Державного управління статистики України;
ють спонсорів благородністю про
** абсолютне відхилення за 1995—2011 рр.
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Таблиця 2. Визначення терміна "фандрайзинг"
ектів та їх перспективністю,
у працях теоретиків фандрайзингової діяльності
оскільки медицина на сьо
годнішній день є однією з най
Автор
Сутність поняття
Визначення
привабливіших галузей;
мистецтво залучення коштів
Фандрайзинг виступає як спосіб залучення
— організації культури
приватних осіб чи благодійних
фінансових та інших ресурсів від благодійних
(музеї, театри, бібліотеки, гале Фундація
організацій, які надають фінансові
фондів та приватних осіб для реалізації
ресурси у вигляді грантів; процес
реї) дають змогу значно підви «Україна –
соціально значимих проблем.
щити репутацію спонсора та США» [12, c. 6] Недоліки: не зазначено інші категорії донорів збору коштів та інших ресурсів, які
використовуються, в основному, для
здійснити йому широкомасш
(органи влади, корпорації) і науково-дослідні
реалізації соціально значимих
табну рекламу, а також сприя
та інші види проектів
програм
ють співпраці через попу
Фандрайзинг виступає як процес залучення
лярність вкладати кошти в
засобів для реалізації соціально значимих
процес залучення засобів, які
культуру та небайдужість до И. Халий,
проблем та підтримки громадських
використовуються як для реалізації
культурного спадку своєї краї О. Аксенова,
організацій.
соціально значущих проектів, так і
ни на міжнародному рівні;
Л. Лунева [13, c. Недоліки: не зазначено інші суб’єкти
для організаційної підтримки
— науководослідницькі 1]
фандрайзингової діяльності, окрім
некомерційних організацій
громадських організацій; не враховано
інститути і лабораторії (надають
науково-дослідні та інші види проектів
можливість спонсорам брати
Фандрайзинг виступає як діяльність по
участь і бути обізнаними в сфері
залученню ресурсів для реалізації соціально
діяльність по залученню фінансових,
новітніх розробок і досягнень);
значимих проблем та підтримки
матеріальних та людських ресурсів
— релігійні групи;
для роботи неприбуткових
Т. Крупський [6, неприбуткових організацій.
— благодійні фонди тощо.
Недоліки: не зазначено інші суб’єкти
організацій та реалізації їх проектів,
с. 2]
Дослідження фандрайзин
фандрайзингової діяльності, окрім
які ставлять перед собою соціально
гу є досить актуальним завдан
неприбуткових організацій; не враховано
значущі цілі
ням через стрімке зростання
науково-дослідні та інші види проектів
кількості некомерційних і гро
Фандрайзинг виступає як комплексна система
це комплексна система заходів, що
заходів по залученню ресурсів для реалізації
мадських організацій в Україні О. І. Шнирков,
забезпечують пошук фінансових та
І. О. Мінгазутнекомерційних проектів.
за останні роки (табл. 3).
матеріальних засобів, необхідних для
Недоліки: не зазначено суб’єктів та джерела
Куц С. зазначає, що біль дінов [14, c. 2]
реалізації некомерційних проектів
фандрайзингової
діяльності
шість громадських та благо
пошук
коштів або ресурсів для
дійних організацій здійснюють
реалізації проектів, певної діяльності
свою діяльність за рахунок лише
Фандрайзинг виступає як комплексна система
на визначеній території у
заходів (пошук, збір та вміння (мистецтво)
єдиного джерела фінансування, Центр
визначений час та з визначеною
філантропії
[11,
залучення
ресурсів).
яким є міжнародний донор, 28%
метою; збір або залучення коштів
c.
3]
Недоліки:
не
зазначено
суб’єктів,
джерела
та
не мають фінансування, а реш
або ресурсів для діяльності
види проектів фандрайзингової діяльності
та мають річний бюджет менше
організації; вміння/мистецтво
залучення ресурсів
10 тис. грн. [7, с. 14]. Деякі неко
мерційні організації існують за
Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [6; 11—14].
рахунок коштів, виручених від
платних послуг, але з часом все ж виникає ситуація не
Наступною проблемою є низький рівень організа
стачі коштів чи інших ресурсів для подальшого ефектив ційної компетентності та професіоналізму, через яку
ного розвитку, пошуком яких необхідно займатися. У потенційні донори вважають за краще мати справу не з
такій ситуації і доцільно застосувати фандрайзинг, який вітчизняними, а із зарубіжними фондами із привабли
має бути одним із основних напрямів діяльності непри вим іміджем та можливістю забезпечувати високий
буткових організацій та відігравати значну роль у фор рівень організаційної діяльності, більш різноманітні
муванні їх джерел фінансування.
форми роботи та співпраці. Вирішенням даних проблем
У зв'язку з інтенсивним розвитком громадянського і займається фандрайзинг, тому його розвиток в нашій
суспільства діяльність неприбуткових організацій поши країні та застосування фандрайзингової діяльності у не
рилася і в Україні, і в світі. Сектор НПО спонукає до прибуткових організаціях є обов'язковим та невід'ємним
становлення і розвитку галузі соціального бізнесу, зав процесом їх ефективного функціонування.
даннями якого може бути розповсюдження соціальних
Об'єктами фандрайзингу виступають різні категорії
ідей, формування і ведення інформаційних баз даних та донорів, основними з яких є благодійні фонди, приватні
створення відповідної служби підбору соціальних парт особи, корпорації, бізнесструктури. Основне завдан
нерів, інформування та поширення досвіду благо ня фандрайзера — пошук та забезпечення участі доно
дійності, соціального співробітництва та фандрайзин ра у вирішенні суспільних проблем, поданих у вигляді
гу. НПО фактично виконують функцію соціальних по безприбуткового проекту, спонукання до соціального
середниківреалізаторів соціальних ідей і програм, тоб інвестування.
то вони діють між державою, комерційними фірмами і
Донори (об'єкти фандрайзингу) — це міжнародні
громадянами. Це все свідчить про важливість всебічно організації, державні установи, комерцiйнi структури,
го розвитку даного сектора економіки і для держави, і громадськi некомерцiйнi органiзацiї (релiгiйнi, науковi
для бізнесу, і для суспільства.
тощо), приватнi благодiйнi фонди або приватні особи,
У процесі діяльності українських фондів та інших що надають громадянам та безприбутковим організаці
НПО виникають проблеми через недовіру щодо прозо ям на некомерційній безповоротній основі необхідні до
рості роботи їх керівництва. Багато до
норів впевнені, що на 80—90 % їх кош Таблиця 3. Кількість окремих категорій неприбуткових організацій України
за 2006—2012 рр.
ти привласнюють або витрачають на
Роки
2012 р. до
власні потреби. Це, в основному, спри Форми господарювання
2006 р., %
2006
2008
2009
2010
2011
2012
чинено слабкою матеріальною базою і
570
1036
1247
1393
1466
1578
у 2,7 рази
фактичною відсутністю соціального Організація (установа,
заклад) об’єднання
іміджу, культури спілкування, а також громадян
відсутністю вміння налагоджувати Громадські організації
46682
54862 59321 63899 67696 71767
153,7
контакти, інформаційні зв'язки; недо Благодійні організації
9590
10988 11660 12267 12860 13475
140,5
статнім володінням документальною та
правовою практикою.
Примітка. За даними Державного управління статистики України.
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до слiджень та о бмiнi в, Фо нд
"Євразiя" та iншi.
Приватнi донори — це при
ватнi особи, приватнi фонди та
комерцiйнi органiзацiї, які нада
ють кошти у виглядi пожертвувань.
Як правило, вимоги до оформлен
ня заявки та звітності у приватних
донорів менш жорсткi.
Відповідно до діючих фондів в
Україні, ми пропонуємо наступну
їх класифікацію (табл. 4).
Першочерговим завданням на
початку фандрайзингової діяль
ності є виявлення мотивів донорства.
Комаровський О. В. наводить
наступний перелік основних моти
вацій донорства: "тому що їх про це
просять; персона має лідерську,
провідну роль в організації; потре
ба покращити якість життя суспіль
ства; віра в цілі організації; інтен
сивний інтерес до конкретної про
грами; особистий досвід; почуття
відповідальності за проблеми інших
людей і суспільства в цілому; виз
нання; тиск рівних; захоплення про
фесійним лідером; хороший бізнес;
міркування фінансового плануван
ня; формування і підтримка пози
тивного іміджу" [5, с. 10].
Окрім перелічених мотивів, їх
вважаємо доцільним доповнити на
ступними, які зустрічаються в літера
турі з фандрайзингу: "філантропія"
— допомога за "покликом серця";
особиста зацікавленість у вирішенні
проблеми (медична допомога рідних
і близьких; підтримка молодих поетів
тощо); прямий зиск (податкові
Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [1; 2; 3; 5; 7].
пільги); великий суспільний інтерес
даткові ресурси різного виду, на цілі які спрямовані в до проекту; реклама; підтримання хорошої репутації;
цілому на благо усього суспільства.
амбіції; релігійні спонукання тощо.
Кожен донор потребує індивідуального підходу. Це обу
Досвід закордонних та вітчизняних організацій, які зай
мовлено рядом факторів, таких як: сфера та вид діяльності маються фандрайзинговою діяльністю свідчить, що доно
організації (особи), історія виникнення, життєдіяльності, по ри частіше вкладають ресурси на реалізацію конкретних
ставлені пріоритети, мета, цілі і способи їх досягнення, умо програм та проектів, ніж довгострокових та глобальних, а
ви існування та розвитку тощо, що формує свої особливості саме за напрямками: соціальна та медична допомога і реаб
та відмінні риси співпраці для кожного донора.
ілітація; допомога дітям; культура та мистецтво; екологія;
Башун О. В. пропонує наступну класифікацію до соціальні послуги; освіта; захист прав громадян, сприяння
норів [3, с. 110].
розвитку громадянського суспільства та регіонів.
Фонд — це недержавна некомерційна організація, що
Щоб перетворити потенційних донорів на донорів,
володіє первинним капіталом (або вкладом), якою керу фандрайзеру, необхідно провести ретельно спланова
ють опікуни і директори, вона надає підтримку або допо ну, організаційно впорядковану, з використанням по
могу в благодійній, освітній, культурній, релігійній та інших етапного аналізу та контролю роботу, результатом якої
видах діяльності, що приносить користь громадськості, та є обгрунтування актуальності, унікальності та цінності
фінансує в першу чергу інші некомерційні організації.
реалізації саме його пропозиції взамін на задоволення
Державнi донори — державнi установи, якi отриму якоїсь із мотиваційних потреб донора. Проте, на сьо
ють кошти з бюджету своєї держави. Наприклад, Аген годні фандрайзинг в Україні не може виступати органі
тство по мiжнародному розвитку США (USAID), зованим інструментом соціальної допомоги через
Інформацiйне Агентство США (USIA), Нацiональний відсутність наукових досліджень і розробок в даній га
iнститут здоров'я США та iнші.
лузі. Стихійний процес надання коштів від різних кате
Це найбiльш бюрократичнi i вимогливі донори. Їх горій донорів, які переважно викликані емоційними мо
програми i допомога завжди нацiленi на вузько визна тивами, може перевтілитися в інформаційно, науково,
чене коло потенцiйних заявникiв, а вимоги до оформ технологічно забезпечену контрольовану систему уп
лення заявок i звiтностi найбiльш суворi. Часто такi до равління з ефективним механізмом залучення та пере
нори орiєнтуються переважно на громадян своєї дер розподілу коштів і інших ресурсів тим, хто їх потребує.
жави i не фiнансують iноземцiв, але в деяких випадках
Зростання ролі організацій громадянського суспіль
надають гранти і iноземним заявникам через орга ства, які здатні допомогти державі у вирішенні соціаль
нiзацiюпосередника — "напiвприватного" донора.
них проблем громадян та підтримці науководослідних
"Напiвприватнi" донори — громадськi органiзацiї, робіт і проектів, сприяє розвитку фандрайзингу в Укра
якi отримують кошти вiд державних донорiв i здiйс їні як інструменту пошуку додаткових джерел ресурсів.
нюють їх розподiл по органiзацiяхзаявниках. На
При цьому діяльність фандрайзера націлюється не
приклад, IREX — Мiжнаро дна Рада науко вих на випрошування грошей, а на розробку комплексу дій,
Таблиця 4. Класифікація донорів
Приклади донорів
за територіальними межами дії
Премія ім. М. Бойчука (Тернопільська обл.), Премія ім. Леоніда
Бразова (Полтавська обл.), фонди місцевих меценатів та благодійних
регіональні
організацій по регіонах (Полтавський міський благодійний фонд
«ДОВІРА», приватний благодійник Дашутін Г. П. (м. Суми)), міських
рад тощо
українські
фонд Віктора Пінчука, фонди «Розвиток України» та «Ефективне
управління» (засновник Рінат Ахметов), фонд «Дитячий світ», фонд
всеукраїнські «Мистецький Арсенал», фонд «Щасливе дитинство», фонд захисту
пенсіонерів України, фонд «Соціальне партнерство», фонд соціальної
підтримки «Ініціатива» тощо
російські: фонд «ЛУКОЙЛ», фонд Дм. Зіміна «Династія», фонд
іноземні
Тольятті; інші: фонд Форда, АМР США, фонд Ч. С. Мотта, CAF)
United Way International, Світовий Банк, УВКБ ООН Міжнародний
міжнародні
благодійний фонд (М.Б.Ф.), фонд «Відродження», фонд «Від серця до
серця», фонд «Україна 3000»
за джерелом належності капіталу
Державна премія України ім. О. Довженка, Агентство міжнародного
розвитку США (USAID), Нацiональний iнститут здоров’я США,
державні
Британська Рада, Британська департамент з міжнародного розвитку
(DFID), Програма грантів Королівства Нідерландів MATRA
фонд Віктора Пінчука, фонд Петра Порошенка, фонд В. Потаніна,
приватні
Горбачов – Фонд, фонди Зеленіна, Цвєткова, фонд Форда, фонд
МакАртура, фонд Роберта Боша, фонд Сороса
благодійний фонд журналу «Единственная», фонд «Центр соціальних
корпоративні
програм компанії РУСАЛ в Україні», російський фонд «ЛУКОЙЛ»,
фонд Росбанк, іноземні – AVON, ALCOA
фонд підтримки національної безпеки, фонд «З Україною у ХХІ
громадські
століття», фонд «Струмок», Фонд Тольятті
за видом наданої допомоги: донори, що надають
DFID/ADAS/URLP – Програма підвищення рівня життя сільського
населення в Україні, Фонд Євразія, ІСАР Єднання, Мережа
гранти
громадянської дії в Україні UCAN, фонд «Відродження», фонд ім.
Гайнріха Бьолля
Фонд Конрада Аденауера, Стипендії Чівнінг, Кабінету міністрів
стипендії
України
Премія Золотий лелека, Премія ім. О. Довженка, Премія Президента
премії
України
благодійні внески, дарунки,
інші
одноразові пожертви
Види донорів

www.economy.in.ua

15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
заходів, прийомів у поєднанні з ефективними метода
ми, що вимагає високого рівня володіння знаннями і
навичками у багатьох сферах: менеджменті, маркетин
гу, стратегічному плануванні, зв'язках з громадськістю,
проектній діяльності, фінансах, правовому регулюванні
тощо. Це передбачає опанування спеціалістом з фанд
райзингу великого системного обсягу знань, що мож
ливе при здобутті лише спеціальності фандрайзера в
навчальному закладі відповідного напрямку та рівня.
Отже, однією із перспектив розвитку фандрайзингу в
Україні є необхідність здобуття освіти фандрайзера.
В Україні засновано Інститут професійного фанд
райзингу, місією якого є створення середовища для
ефективної, прозорої та відповідальної благодійності в
Україні шляхом утвердження демократичних стандартів
практики фандрайзингу. Інститут проводить курси та
семінари для професійного навчання консультантів з
фандрайзингу. Після завершення навчання та отриман
ня позитивної оцінки, учасники одержують сертифікат
Європейської фандрайзингової Асоціації та Інституту
професійного фандрайзингу.
Важливою перспективою є створення законодавчих
(податкових, правових) умов, які дозволили б розшири
ти можливості фандрайзингу та донорів. Адже від
сутність сприятливого податкового законодавства (по
даткові пільги, стимули) для розвитку благодійництва;
нестабільна система оподаткування; неврегульовані пра
вові проблеми неприбуткових громадських організацій;
відсутність інформації щодо цілей соціального проекту
та системи оцінки його ефективності, а також професіо
налізму у його створенні; відсутність прозорої фінансо
вої звітності некомерційної організації; низький кваліф
ікаційний рівень управлінських навичок керівників непри
буткових організацій перешкоджає досягненню ефектив
ного результату фандрайзангової кампанії.
Перспективним напрямом розширення можливостей
фандрайзингової діяльності є досконале опанування ме
тодик її здійснення та усвідомлення відмінностей між да
ними методиками для різних категорій донорів. Для бізнес
структур ефективною формою участі у благодійництві є
соціальне інвестування, для приватних осіб — їх визнан
ня; для органів влади — співпраця та взаємовигідність від
реалізації проектів у здійсненні соціальної політики тощо.
Подоланню проблем з фандрайзингу може сприяти
вивчення та впровадження зарубіжного досвіду у даній
сфері, наприклад, закордонних інструментів фандрай
зингу: проведення загальнонаціональних конкурсів,
метою яких є заохочення та популяризація благо
дійності і меценатства; сприяння успішному розвитку
індаументів, ключовою умовою якого є звільнення від
ПДВ передачі благодійним організаціям цінних паперів;
оснащення комп'ютерних систем спеціалізованим про
грамним забезпеченням з фандрайзингу тощо. Важли
вим у цьому плані є поширення знань про його сутність
та переваги серед громадян, поінформованість населен
ня через проведення тренінгів, семінарів, конференцій,
випуск інформаційних бюлетенів, впровадження дис
ципліни "Фандрайзинг" у систему освіти тощо.
Велику роль у проведенні ефективного фандрайзин
гу відіграє участь волонтерів. Волонтерський рух має ве
лике значення у багатьох країнах світу. Так, світовий
рейтинг благодійності сформовано за допомогою трьох
складових: грошові пожертви, волонтерський рух та до
помога нужденним. У першу трійку країн світового рей
тингу волонтерської роботи у 2011 р. входять: Туркме
ністан (задіяно 61 % населення країни), Ліберія (48 %) і
ШріЛанка (46 %). США у даному рейтингу посіли 5те
місце (43 %), Україна поряд із Ганою і Фінляндією зай
няла 28 місце (30 % населення), Росія — 58 місце (23 %)
і останнє 153 місце належить Греції (3 %) [8].
Про визнання нашою державою волонтерського руху
як підвалини громадянського суспільства та збільшення
ролі волонтерів в Україні свідчить прийняття Верховною
Радою у 2011 р. Закону України "Про волонтерську
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діяльність". Згідно цього Закону: "волонтерська
діяльність — добровільна, безкорислива, соціально спря
мована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волон
терами та волонтерськими організаціями шляхом надан
ня волонтерської допомоги" та "грунтується на принци
пах законності, гуманності, рівності, добровільності, бе
зоплатності, безкорисливості, неприбутковості" [9, ст. 1],
а "волонтер — фізична особа, яка досягла вісімнадцяти
річного віку і здійснює волонтерську діяльність на доб
ровільній та безоплатній основі" [9, ст. 7].
Волонтерська діяльність є невід'ємною складовою
фандрайзингу, оскільки за допомогою досвідчених во
лонтерів можна охопити більшу кількість донорів, до
яких необхідно звернутись особисто. Тому сприяння
розвитку волонтерського руху в Україні є однією з пер
спектив фандрайзингової діяльності.
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ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ У ЇЇ МЕЖАХ
Здійснено побудову чотирьохрівневої архітектури системи управління розвитком стратегічного потен9
ціалу промисловості. Використано базові положення системно9комплексного, об'єктно9цільового та струк9
турно9інформаційного підходів до визначення щільності взаємозв'язків між ключовими підсистемами нової
форми організації виробництва в контексті формування, нарощення та раціонального використання су9
купних ресурсів, резервів різної природи та можливостей реального сектору економіки України.
The construction of four level architecture of control system by the roses9coil of strategic potential of industry
is carried out. Base positions are used system complex, objective9having a special purpose and structurally
informative going near determination of closeness of intercommunications between the key subsystems of new
form of organization of production in the context of forming, increase and rational use of the combined resources,
backlogs of different nature and possibilities real the sector of economy of Ukraine.
Ключові слова: чотирьох!рівнева архітектура, цільові та функціональні підсистеми, підсистеми загаль!
ного управління та забезпечення управління.
Key words: four level system, having a special purpose and functional subsystems, subsystems of general management
and providing of management.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАГАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На даний час результати досліджень, що здійснюють
ся в контексті забезпечення збалансованості функціону
вання національної промисловості, дозволяють стверджу
вати, що її стратегічний потенціал перетворився на основ
ну рушійну силу суспільного прогресу, а використовувані
механізми управління процесами генерування ознак ста
лого розвитку виступають провідним чинником економі
чного розвитку держави. Як показує досвід високо розви
нутих країн, саме дієвість і результативність виконання
функцій суб'єктами державного управління та раціоналі
зація відповідних інституцій із новими формами органі
зації промислового виробництва не лише розширюють
можливості, темпи і масштаби провадження нововведень,
але й є потужним фактором забезпечення економічної не
залежності та загальноекономічного прискорення.
У відповідності з наведеним вище, виникла нагальна
потреба у розробці теорії управління розвитком страте
гічного потенціалу промисловості, визначенні принципів
спеціалізації корелятів у зазначеній сфері, розбудові
моделей збалансованого розвитку реального сектору з
пошуком шляхів мобілізації резервів різної природи та
можливостей задля повного освоєння конститутивно
ключових для України груп потенціалів. Зазначене перед
бачає: а) формалізацію параметрів концептуальної мо
делі системи управління розвитком стратегічного потен
ціалу промисловості (СУРСПП); б) визначення сутності та
змісту механізмів управління процесами підвищення
ефективності використання ресурсів, наявних резервів та
можливостей в межах національної економіки. Але для
розв'язання ключового завдання необхідним є: чітке уяв
лення про ефективність та результативність будьяких
управлінських дій; кількісне визначення термінів та вит
рат задля досягнення у майбутньому цільових орієнтирів;
обгрунтування обсягів залучення ресурсів та термінів
введення нових форм організації промислового вироб
ництва, а також об'єктів прикладення зусиль; доцільність
запровадження у практику господарювання СУРСПП з
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урахуванням здатності сукупних можливостей, ресурсів
і резервів її реалізувати або підтримувати певний рівень
економічної безпеки.
ДОСВІД РОЗРОБОК У ЗАЗНАЧЕНІЙ СФЕРІ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Окремі аспекти проблематики формування багато
компонентних структур дістали подальшого розвитку
у наукових роботах Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Р. Со
лоу, А Маршала та інших (їхні здобутки деталізовано у
науковій роботі [1]). Грунтовний доробок у контексті
формування та використання стратегічного потенціалу
були об'єктом дослідження українських науковців: О.М.
Алимова, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко, Ю.В. Кинд
зерського, В.В. Микитенко та інших, зокрема, його ви
користаний при матеріалізації авторських методологі
чних напрацювань у наукових працях [2—5]. Проте, у
попередніх розробках не представлено й не визначено:
ієрархічність і базові компоненти СУРСПП, за викори
стання яких стає імовірнісним реалізація дієвих техно
логій управління його розвитком; архітектуру та щіль
ність зв'язків між цільовими, функціональними та за
гальними підсистемами управління тощо; специфічні
функціонали реалізації дії нової форми організації про
мислового виробництва, зокрема, для України.
МЕТА СТАТТІ
Розроблення та обгрунтування теоретикометодо
логічних основ побудови архітектури системи управлі
ння розвитком стратегічного потенціалу промисловості
і методичних положень поетапного формування нової
форми організації промислового виробництва, що фун
кціонує в умовах ресурсних обмежень і перебуває на
етапі системних ринкових трансформацій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Як авторами статті обгрунтовано та деталізовано у
попередній наукових працях [6—8]: проектування архі
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ни. Поряд із зазначеним, слід визна
ти, що врахування в межах СУРСПП
активних та деструктивно спрямова
них підсистем, виокремлення їхніх
властивостей, спрямованості та
Множина
Специфічні
Структура
Ієрархічна
Зміни зовнішнього,
щільності зв'язків, чітке окреслення
елементів властивості та
взаємозв’язків і
структура
надзвичайно, не
структури цілей кожної компоненти
підсистем, за
спрямованість
взаємовідносин
цілей
стійкого середовища
дозволить формалізувати та адапту
якими
реалізації
між
підсистем
та нелінійний
вати до реальних умов функціонуван
сформовано
підсистемами та
різної
підсистем
відклик на вплив
ня промисловості систему. Проте,
блоків
блоками
природи
існують певні перешкоди щодо іден
тифікації параметрів цієї системи.
Поперше, зазначимо, що межі анал
Рис. 1. Систематизація джерел, які обумовлюють непередбачуваність
ізу СУР СПП обмежені існуванням
поведінки системи управління розвитком стратегічного потенціалу
різноспрямованого впливу на проце
промисловості
си окремих факторів (рис. 1) через
тектури СУРСПП не лише повинно бути чітко формалізо природні, економікотехнологічні, політичні, адмініст
ваним за структурнологічною схемою, а на кожному ративні, технічні та інші дії, які і коригують / змінюва
етапі її побудови здійснювати експериментальну пере тимуть поведінку СУРСПП.
Стосовно запровадження у даному дослідженні тер
вірку адекватності структури управління за використан
ня принципів структурноінформаційної теорії над міну "надійності" поведінки СУРСПП, вкажемо таке: слід
ійності систем, об'єктноцільового підходу та системно зважати на визнаний понятійний апарат структурно
комплексного аналізу систем в контексті забезпечення інформаційної теорії надійності систем, застосування
її стійкості та результативності функціонування. Важли якого передбачає подальшу структуризацію та етапне
вим напрямом розв'язання зазначеної проблематики, на розкриття технологій вирішення завдань із управління
думку автора статті, є методологічні засади формування розвитком сукупних ресурсів, резервів і можливостей
та реалізації стратегії сталого розвитку бінарного типу, промисловості різної природи, освоєння та використан
що запропоновано і обгрунтовано українськими науко ня яких і обумовлює корінні зміни організаційного ас
вцями [9; 10]. Враховуючи попередній здобуток щодо пекту надійності самої СУРСПП. У сучасних умовах гос
добору пріоритетів промислового зростання в межах подарювання в Україні виникає безліч питань щодо:
тріади: економіка — екологія — соціум, вважаємо за до а) відповідності в умовах розподілу єдиного технологі
цільне деталізувати процеси формалізації СУРСПП у кон чного процесу обсягів використання, трансляції стра
тексті забезпечення сталого розвитку держави.
тегічного потенціалу та його перерозподілу між різни
При цьому, слід вказати на наступне: автор підтри ми структурами чи видами економічної діяльності; б) об
мує думку, деталізовану дослідником у роботі [11] щодо грунтування показників та критеріїв надійності функ
доцільності обгрунтування єдиного критерію оцінюван ціонування складної системи тощо.
ня — узагальненого інтегрального показника — задля
Автор вважає, що формування структури СУРСПП на
ідентифікації щільності взаємозв'язку вихідного показ засадах синхронної адаптації принципів системнокомплек
ника, наприклад, результативності чи масштабів розви сного, об'єктноцільового та структурноінформаційного
неності стратегічного потенціалу від виокремленних підходу з урахуванням основних перешкод на шляху забез
вхідних параметрів складових досліджуваного об'єкта. печення результативності її функціонування, дозволяє іден
Тому формалізація меж розповсюдження СУРСПП за пев тифікувати чотири цільові складові, дослідження специфі
ним переліком відносних показників із фіксованими зна чних функцій та напрямів розвитку їхніх здатностей і за
ченнями усіх заданих вимірів, обгрунтованих при поста безпечать процеси: закономірної зміни складності СУРСПП;
новці задачі або ж абсолютних вихідних показників тощо, набуття нею системних ознак генерування якісного стану;
убезпечить визначення об'єктивних взаємозалежностей поступової трансформації структури до вигляду — мож
із достатніми коефіцієнтами детермінації між ключови ливого до інкорпорації до Хінституційної матриці, сфор
ми підсистемами, блоками та компонентами нової фор мованої в межах національної економічної системи.
Знання сутності закономірностей поведінки багато
ми організації виробництва. Зазначене значно підвищить
достовірність і ймовірність прогнозу макроекономічних компонентних систем і визначених автором принципів
формування СУРСПП у замкненій логічній схемі реалізації
показників у цілому та параметрів СУРСПП, зокрема.
Визнаємо, що за умови відхилення фактично досяг економетричних, технологічних та управлінських проце
нутих показників від прогнозованих вимірів, здійснити дур дозволяє розбудувати організаційноекономічну ос
комплекс регулюючих впливів на певну сферу (структур нову задля організовування діяльності у сфері управлін
ну, економічну, управлінську, інноваційноінвестиційну, ня розвитком стратегічного потенціалу промисловості.
технікотехнологічну, соціальну тощо), яка спричинила При цьому, добір принципів побудови та реалізації зав
зменшення результативності управління розвитком стра дань новою формою організації виробництва — це вже
тегічного потенціалу, імовірним стає: а) визначення ком початок наукового обгрунтування напряму подальшого
плексу дієвих заходів та їхнє спрямування на пріоритет розвитку СУРСПП та методології ідентифікації масштабів
ний об'єкт; б) здійснення у відповідності до заданого організації діяльності в межах складної системи, якою є
рівня результативності управління цілеспрямованого СУРСПП. Здійснення добору принципів формування та ре
стратегічного впливу. Сформована таким чином гнучка алізації дії СУРСПП дозволяє убезпечити чіткість форма
система оцінки стану і результативності функціонуван лізації цілей функціонування останньої та способів і за
ня СУРСПП дозволить вирішити проблеми щодо раціональ собів, за використання яких можна досягти їхнього роз
ного використання ресурсів різної природи, наявних ре в'язання. Поряд з цим, можна встановити певні обмежен
зервів і нарощених можливостей до сталого розвитку.
ня на процес управління розвитком стратегічного потен
Тому, розроблення комплексу теоретичних, мето ціалу, що забезпечить певний порядок причинного і стійко
дологічних, методичних і практичних аспектів щодо го зв'язку між явищами та властивостями в межах дослід
формування СУРСПП у межах реального сектору еконо жуваного об'єкта. Їх дозволять ідентифікувати існуючі за
міки України, її адаптація з метою забезпечення стало кономірності, що є адекватними та відтворюють поведін
го розвитку держави дозволить отримати нові науково ку складної системи. Однак, автор статті не ставить за мету
обгрунтовані результати у цій галузі науки, уможливи в даній роботі виявити та сформулювати новий комплекс
ти розв'язання національногосподарської проблеми — законів управління розвитком багатокомпонентної систе
макросистемної еволюції економічної системи Украї ми, якою є, на нашу думку, СУРСПП. Однак, слід зазначити,
Система управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості
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що стосовно сутності вже відомих особли
Аналізу та прогнозування
востей їхнього трактування, то щодо по
слідовності формування її складу і розроб
ки механізму реалізації дії дослідник вва
Контролювання та регулювання
жає за доцільне викласти власні домінанти:
В
— поперше, послідовність формуван В
И
ня та запровадження у практику господа Х
Х
Забезпечення
Трансформації
рювання СУРСПП має проводитися у замк І
І
неному циклі з поступовим підвищенням Д
Д
вимог до результативності її функціону
вання;
Контролювання та регулювання
— подруге, виникає потреба у об
'єктивному врахуванні існуючих законо
мірностей реалізації функцій управління
Аналізу та прогнозування
в цілому та розвитком стратегічного по
тенціалу, зокрема, за якими можна іден
тифікувати характер взаємодії суб'єкта та
Рис. 2. Схема взаємозв'язків між цільовими підсистемами, які
об'єкта управління, взаємозв'язок між
виокремлено в межах системи управління розвитком стратегічного
ними та здатність спроектованої багато
потенціалу
компонентної системи забезпечити досяг
нення стратегічних цілей.
СУРСПП в цілому. У відповідності до визначених специф
Оскільки визнаною дефініцією поняття "стратегіч ічних функцій цієї підсистеми досягається певний рівень
ний потенціал" є сукупність ресурсів, резервів різної ефективності функціонування промисловості та резуль
природи та можливостей, які залучаються у реальний тативність виконання управлінських рішень щодо фор
сектор економіки з ціллю отримання економічної, по мування, нарощення і використання її стратегічного по
літичної, технологічної, соціальної та іншої вигоди, а тенціалу за рахунок перманентного контролю за на
також досягнення конкурентних переваг, то, задля слідками виконання управлінських дій шляхом встанов
відтворення характеру змін, що відбуваються при вико лення інверсійного зв'язку між рівнями управління і
ристанні як стратегічного потенціалу в цілому, тай ок підсистемами СУРСПП. Вона забезпечує діагностику ви
ремих його груп, зокрема, доцільно виокремити як спря користання виробничих потужностей, визначення
мованість взаємодії цільових підсистем, які входять до відносних та комплексних показників технікоорганіза
складу формалізованої СУРСПП, так і встановити їхній ційного рівня виробництва, обгрунтування розрахунко
склад і цільові функції.
вих завдань щодо економії різних видів ресурсів, вибір
До них ми відносимо наступні (рис. 2) пріоритетні варіантів організаційних і технікотехнологічних рішень,
компоненти СУРСПП:
розробку програм по підвищенню технікоорганізацій
— підсистема аналізу та прогнозування, у межах якої ного рівня, використання енергетичного чи технологіч
здійснюється: а) розробка алгоритму довгострокового ного аудиту, експресдіагностики технологій. Специфічні
комплексного планування та його реалізація, що орієн функції цієї підсистеми слугують вагомим регулятором
тований на обчислення параметрів змін та ідентифікації діяльності корелятів у контексті перманентного уточнен
умов зовнішнього середовища в контексті забезпечення ня складу використовуваних технологій, етапів та змісту
результативності СУРСПП; б) оцінка можливостей та діаг реалізації цільової програми. При цьому, підсистема має
ностика масштабів розвиненості стратегічного потенці властивості до стимулювання змін і трансформацій не
алу, а також вагомість впливу зовнішнього середовища лише в межах СУРСПП, а й у промисловості в цілому;
— підсистема забезпечення, що відповідає за отри
на процеси формування, нарощення та використання су
купних ресурсів, резервів і можливостей промисловості. мання збалансованого режиму функціонування СУРСПП та
При цьому, логіка прогнозноаналітичної оцінки перед пошук шляхів мобілізації резервів різної природи при
бачає перманентне виконання функцій проектного ана відкритості для корелянтів усієї сукупності достовірної
лізу та прогнозування у замкненому циклі, оскільки кар інформації. При цьому, у межах цієї підсистеми: а) здійс
коломні зміни зовнішнього середовища та накопичені на нюється методологічне та інформаційнометодичне за
даний час ризики промисловому зростанню вимагають безпечення моделювання розвитку стратегічного потен
постійного підвищення вимог до ефективності функціо ціалу та промисловості у цілому, а також доцільності
залучення альтернативних джерел постачання ресурсів
нування реального сектору економіки.
Зазначимо, що дану підсистему можна впевнено на або ж заміни використання стратегічних ресурсів;
звати аналітичним центром функціонування СУРСПП. За б) діяльність спрямовується на підвищення техніко
результатами прогнозу визначаються макроекономічні організаційного рівня промислового виробництва та ви
показники, у тому числі і показники масштабів розвине користання ресурсів, планомірне зростання науково
ності стратегічного потенціалу та результативності управ технічного і організаційного рівня виробництва, наро
ління його розвитком з обгрунтуванням кількісних зна щування потужностей у відповідності з досягненнями
чень граничних меж їхніх змін. Поряд із цим, визначають науки, техніки і проривних технології;
ся цілі та розробляються завдання і доводяться до підсис
— підсистема трансформації — убезпечує трансля
теми трансформації, підсистеми забезпечення та контро цію, поширення і практичне використання стратегічного
лювання і регулювання, і тим самим задаються орієнтири, потенціалу промисловості та усіх його складових. При
до яких останні мають прямувати свою діяльність.
цьому, провадить структурні зрушення у відповідності до
У відповідь на подібні дії зазначена підсистема от наявних умов та залучає когнітивноінформаційні аспек
римує інформацію про їхній стан та потенційні можли ти руху знань — тобто використовує засоби їх отриман
вості задля опрацювання стратегічного набору;
ня, механізми відбору нововведень і поширення інтелек
— підсистема контролювання та регулювання перед туального капіталу на усі види економічної діяльності у
бачає об'єктивне визначення: а) кількісних вимірів мак промисловості. Крім зазначеного, в межах підсистеми
роекономічних показників та масштабів розвиненості забезпечується створення додаткової вартості "входів"
стратегічного потенціалу; б) параметрів відхилень фак — використаного масштабу стратегічного потенціалу,
тично досягнутих результатів від цільових орієнтирів внаслідок використання ресурсів різної природи з ура
розвитку; в) моніторинг та усунення перешкод / коригу хуванням можливої інтенсивності використання ОВЗ і
вання діяльності чи пристосування до змін у зовнішньо виробничих потужностей, запровадження нових техно
му середовищі задля збереження надійності підсистем та логічних систем і обладнання, оновлення асортименту
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продукції, концентрації зусиль у напрямі відродження
наукоємних галузей і виробництв.
Автор підтримує думку, що до складного і різнома
нітного кола процесів, пов'язаних із розбудови та фор
муванням СУРСПП, слід включити не лише процедури з
кваліметричної оцінки, а й управлінські заходи та орга
нізаційні протоколи. Оскільки організація діяльності та
управління підсистемами СУРСПП, у зв'язку з ускладнен
ням та урізноманітненням сучасних технологічних про
цесів, економічних та інформаційних зв'язків, стає де
далі важчим завданням і потребує реалізації технологій
стратегічного управління.
Крім того, багатоаспектна діяльність у сфері форму
вання, нарощення та використання стратегічного потен
ціалу включає різноманітні важелі та заходи, явища та
рішення, корегуючі впливи, які слід розмежувати за дек
ількома категоріями, а саме: за природою; сферою фун
кціонування; структурною складністю; масштабністю
розповсюдження; характером розвитку у тимчасовому
та довгостроковому діапазоні; повнотою вимог до інфор
маційного забезпечення тощо. При цьому, слід зважати і
на те, що усі вони підпорядковані дії загальноекономіч
них та ринкових законів і закономірностей, що обумов
лює необхідність, у першу чергу, обгрунтування специф
ічних принципів управління розвитком стратегічного по
тенціалу, етапів їхнього залучення і врахування в умовах
нестабільного економічного середовища з метою отри
мання максимально імовірного ефекту в мінімальні тер
міни та з оптимальними витратами.
На відміну від зазначеного вище аспекту об'єктиві
зації процесу формування СУРСПП, визначення складу
принципів забезпечення надійності функціонування
кожної з її підсистем будемо проводити з урахуванням
дії ідентифікованих закономірностей управління — у
тому числі, і управління розвитком стратегічного потен
ціалу. У цьому зв'язку зазначимо, що добір принципів,
за якими буде побудована структурнологічна схема
формування й коригування архітектури СУРСПП, врахо
вує певні специфічні ознаки цілеспрямованих дій:
— застосування певного складу принципів повинне га
рантувати раціональне використання не лише стратегіч
ного потенціалу у цілому, а й окремо певних потенціалів.
При цьому, зазначені процеси, оскільки існують суттєві
ресурсні обмеження у промисловості, можна гарантува
ти: у межах певного об'єкту; за урахування певних умов і
докладених зусиль щодо провадження зазначених про
цесів; протягом певного терміну, оскільки протягом пев
ного часу вимоги до результативності СУРСПП — змінять
ся, а пріоритети суб'єктами управління будуть уточнені;
— досягти певного рівня результативності є імовір
ним лише у разі систематичного врахування формалі
зованого складу принципів. При цьому, визнаємо, що і
вони не є постійними догмами. Звідси, науковому уза
гальненню і добору підлягають принципи тих теоретич
них підходів, що можуть гарантувати очікуваний резуль
тат. Проте, визначальною вимогою є перманентне уточ
нення складу принципів і домінант, за якими передба
чається подальша реалізація технологій управління роз
витком стратегічного потенціалу промисловості.
Відтак, задля здійснення добору сукупності прин
ципів із проектування та формування СУРСПП, а також
для забезпечення дієвості управління розвитком стра
тегічного потенціалу нами пропонується провести їхню
класифікацію у відповідності до реалізації завдань кон
цепції формування, нарощення та використання сукуп
ності ресурсів, резервів різної природи та можливостей
промисловості замкненого типу. Її домінанти спрямо
вано на затухання деструктивних впливів і загроз у ме
жах формалізованої структуриатрактора.
На думку автора статті, проектування СУРСПП необ
хідно здійснювати на засадах системнокомплексного,
структурнофункціонального і структурноінформа
ційного теоретичних підходів, а задля забезпечення ре
зультативності її функціонування — врахувати поло
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ження об'єктноцільового і синергетичного, синхронне
підпорядкування яким обумовлюють:
а) цілісність, певний рівень структурної складності, роз
межованість за ієрархіями виконання завдань та щільний
взаємозв'язок підсистем із зовнішнім середовищем;
б) можливість повного освоєння технічних, економі
чних, організаційних, енергетичних, технологічних, інно
ваційних потенціалів, що забезпечать її результативність;
в) чітку ідентифікацію специфічних функцій, які
доцільно виконувати корелянтам для досягнення за
гальної мети побудованої СУРСПП й отримання ефекту
від безперервності виконання підсистемами характеро
логічних для певної підсистеми програм розвитку.
У відповідності до наведеного вище, попарне по
рівняння теоретикоконцептуальних підходів, які реко
мендовано до врахування при провадженні аналітичних
процедур щодо забезпечення проектної ефективності
функціонування СУРСПП — можна представити у вигляді
квадратної матриці попарних порівнянь, зокрема, один
із варіантів якого наведено на рис. 3.
Також ми вважаємо, що об'єктивним є наступне
трактування.
На етапі проектування підсистеми, яка повинна фун
кціонувати в межах СУРСПП дослідження параметрів її
ефективності буде спиратися на ідентифікацію
кількісного виміру ступеню імовірного досягнення цілі,
як складової процедури аналізу щільності взаємодії
основних компонентів системи управління розвитком
стратегічного потенціалу промисловості. Необхідно
зазначити, що для її досягнення слід поєднати у певну
сукупність взаємопов'язані рішення та дії, які викону
ються з використанням проектованого елемента на ос
нові формалізованої для оцінюванняпрогнозування
масштабів розвиненості стратегічного потенціалу муль
тирівневої системи показників, за якою є імовірність
об'єктивної ідентифікації ступеню досягнення постав
лених завдань. При цьому, при відображенні взаємоза
лежності та взаємозв'язку між засобами, слід відокрем
лювати в межах певних груп той інструментарій, який
бере участь у розв'язанні окремого класу завдань.
Що стосується визначення етапів досягнення цілей
та їхньої послідовності виконання, то алгоритм проек
тування та запровадження у практику господарювання
СУРСПП можна тлумачити в якості неформалізованого
структурнофункціонального описання спрямованості
взаємодії між підсистемами, яка відображає безпосеред
ню участь проектованого елемента у відповідності до
формалізованих принципів реалізації дії з чіткою по
слідовністю виконання завдань у замкненому циклі. Взає
модія її компонент у межах структурнологічної схеми
досягнення визначених цілей нами представлена у виг
ляді послідовних стадій програми формування та введен
ня у практику багатокомпонентної системи, розроблен
ня якої здійснено з урахуванням щільності взаємопов'я
заних впливів та імовірного виникнення ефектів (синер
гетичного, алокаційного, інверсійного тощо), обчислених
за використання мультирівневої системи порівняльних
показників (останню побудовано на основі єдиного кри
терію оцінювання), які спрямовані на рішення проміжних
завдань, передбачених ціллю реалізації дії СУРСПП .
Відтак, цільове завдання, що поставлено й обгрунтовано
перед СУРСПП, у межах реалізації етапів її формалізації
опрацьовано автором у відповідності до схеми реалізації
дій в контексті досягнення її результативності. Поряд із
цим, зазначимо, що цільове завдання нами умовно по
ділено на декілька, які, у свою чергу, відносяться до ниж
чого ієрархічного рівня й нагальності запровадження. Та
кий розподіл можна провести за використання методу
"дерева завдань", що і окреслить ієрархічну прина
лежність завдань різним рівням управління розвитком
стратегічного потенціалу та уможливить поступове і
послідовне уточнення: а) змісту функцій кожної з підси
стем; б) розбудову нових варіантів спрямованості взає
мозв'язків і, відповідно, структури СУРСПП.
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Проте, принциповим моментом,
Цільові підсистеми управління розвитком стратегічного потенціалу
Цільові складові системи
у відповідності до наведеного вище,
промисловості
управління розвитком
стратегічного потенціалу
щодо провадження розбудови
Підсистема:
Підсистема:
СУРСПП — є здійснення прогнозно
Теоретико-концептуальні
Підсистема:
Підсистема:
аналізу та
контролювання
підходи до здійснення
аналітичних, управлінських та
забезпечення
трансформації
прогнозування
та
регулювання
організаційних заходів у замкнено проектування та формалізації
цільових підсистем
му циклі спірального типу з посту
Х
Х
повим підвищенням вимог до резуль Системно-комплексний
Х
Х
тативності функціонування багато Системно-структурний
Х
Х
Х
компонентної системи, яка повинна Системно-функціональний
Х
Х
набувати системних ознак до забез Системно-інтегральний
Х
Х
печення надійності функціонування, Системно-комунікаційний
Системно-історичний
Х
саморепарації та самовідновлення. Структурно-інформаційній
Виконання зазначеного завдання у підхід до забезпечення
Х
Х
Х
Х
замкненому спіральному циклі буде надійності систем
представлено у подальших дослід
женнях у контексті формування і Рис. 3. Квадратна матриця попарних порівнянь базових теоретичних підходів,
за якими запропоновано здійснювати проектування цільових підсистем
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНАЛЬНИХ ТА
ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ
ІМПУЛЬСНО9РОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ПІДХОДУ
В статті з позицій імпульсно9розповсюджувального підходу розглядаються можливі напрями дослі9
дження сучасної циклічної динаміки. Наголошується на недопустимості механістичного використання ме9
тодології фізичної науки при аналізі економічних циклів. Особлива увага приділяється проблемі "імітацій9
ної пульсації" та виникненню "хибних" циклів. Доводиться, що факторами, які зумовили переключення
режиму хвилеподібного ряду під час світової фінансової кризи виступили екологічні фактори.
The article deals with the possible directions of modern cyclical dynamics investigations in the context of impact
extended approach. The fact of infeasibility of the physical methods mechanical applying is stressed. The paper is
concerned with problems of "imitative pulsation" and "erroneous" cycles by Y.Slutskiy. It is proved, that ecological
factors were the ones the wave regime switching at the time of world financial crisis was determined by.
Ключові слова: інтернальні та екстернальні теорії циклу, імпульсно!розповсюджувальний підхід, екзогенні
та ендогенні фактори циклу, екологічні фактори циклу, "хибні" цикли Є.Слуцького, антициклічна політика.
Key words: internal and external cycle theories, impact extended approach, exogenous and endogenous cycle factors,
ecological cycle factors, "erroneous" cycles by Y.Slutskiy, anticyclical policy.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Світова фінансова криза 2008—2010 років наочно до
вела, що економічна наука не здатна адекватно виконувати
одну із найважливіших своїх функцій — прогностичну. Це
зумовило активізацію дискусії в професійному середовищі
економістів щодо напрямів зміни як методології економіч
них досліджень, так і наукової парадигми економічної на
уки в цілому. Особлива увага при цьому приділяється про
блематиці циклічної динаміки економічних систем. На наш
погляд, це не є випадковим, оскільки цикл виступає як фор
ма існування економіки і всі економічні процеси об'єктивно
підпорядковані циклічному руху. У зв'язку з цим вивчення
механізмів циклоутворення як національних економік, так
і світової економічної системи в сучасних умовах набуває
особливої гостроти та актуальності.
Між тим, в економічній науці не існує єдиного загаль
новизнаного теоретичного підходу до пояснення циклі
чних коливань. Всі теорії циклу поділяються на інтер
нальні (пояснюють виникнення коливань ділової актив
ності внутрішніми причинами самої економічної систе
ми) та екстернальні теорії (пояснюють циклічні коливан
ня зовнішніми причинами). Зазвичай екстернальні теорії
циклу розглядають як такі, що вважають першопричи
ною коливань зовнішні (по відношенню до економічної
системи) шоки: наприклад, розповсюдження нової тех
нології, зміну цін на енергоносії тощо. Але, як на наш
погляд, екстернальні причини виникнення циклічних ко
ливань повинні розглядатися більш широко: з одного
боку, у контексті розуміння економіки як відкритої сис
теми, що втягнена у різнопланові глобалізаційні проце
си, а з іншого боку — у контексті розуміння економічної
системи як складової загальної біосоціальної системи.
Протиставлення інтернальних та екстернальних теорій
циклу не сприяє розумінню циклічної природи економіч
ного розвитку та обгрунтуванню релевантних методів ан
тициклічної політики. Очевидно, що кожна теорія циклу зі
своїх позицій більшменш адекватно відображає певну при
чину циклічної динаміки. Але, оскільки економіка відно
ситься до типу складних систем, пояснити її циклічний рух
тільки з позицій "одна причина — одна прогнозована група
наслідків" неможливо. Саме тому аналіз циклічної динамі
ки повинен базуватися на комплексному застосуванні
різних теоретичних та методологічних підходів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
До екстернальних теорій традиційно відносять теорію
нововведень (цикл пояснюється стрибкоподібним викорис
танням у виробництві важливих науковотехнічних
відкриттів), розроблену Й. Шумпетером та Е. Хансеном; пси
хологічну теорію (циклічний рух економіки пов'язується із
хвилями оптимізму та песимізму, які охоплюють населення),
представлену в роботах А. Пігу, Дж. Кейнса та інших; тео
рію сонячних плям (виникнення економічних циклів повя
зується із сонячною активністю та виникненням плям на
Сонці), започатковану У. Джевонсом; та інші теорії. До інтер
нальних теорій відносять теорію промислових циклів К. Мар
кса та Ф. Енгельса, кредитногрошові концепції Р. Хоутрі та
І. Фішера, теорію недоспоживання Ж. Сисмонді, теорію пере
нагромадження капіталу М. ТуганБарановського та Г. Кас
селя та інші. Важливим є висновок, який можна зробити з
інтернальних та екстернальних теорій циклу: якщо циклічні
коливання породжуються екстернальними факторами, то
цикл є регулярним, якщо інтернальними — нерегулярним, а
якщо діють і екстернальні, і інтернальні фактори, то чіткої
регулярності не спостерігається. У роботах Є. Слуцького,
Р. Фріша, Ф. Кідланда, Е. Прескотта циклічні коливання роз
глядаються як результат впливу на економічну систему ви
падкових шоків, що порушують економічну рівновагу і вик
ликають, у свою чергу, внутрішні коливання самої економіч
ної системи. У сучасній економічній літературі, на жаль, не
достатньо розроблені фундаментальні питання досліджен
ня механізму циклоутворення, не показана багаторівневість
його дії та сучасні закономірності його функціонування.
Відповідно недостатньо відпрацьована методологія антицик
лічної політики.
МЕТА РОБОТИ
Метою даної статті є обгрунтування напрямів вико
ристання імпульснорозповсюджувального підходу як
такого, що дозволяє поєднати екстернальні та інтернальні
теорії циклу при аналізі сучасної циклічної динаміки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягти певної інтеграції інтернального та екстер
нального підходів дозволяє, як на наш погляд, імпульс
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норозповсюджувальний підхід. Він був обгрунтований
в працях Є. Слуцького і отримав подальший розвиток в
роботах лауреата Нобелевської премії 1969 року Раг
нара Фріша [5, с. 49]. Згідно з підходом "імпульс — роз
повсюдження", економіка стикається із великою кіль
кістю імпульсів, які дають поштовх циклічним коливан
ням. Поширення цих коливань за допомогою дії муль
типлікатора та акселератора повинно мати затухаючий
характер. Але, оскільки подібних імпульсів багато, то
економічна система, відчуваючи постійні зовнішні по
штовхи (наукові відкриття, зміна політичних сил, що
прийшли до влади, різкі зміни відносних цін на ті чи інші
блага, війни та революції тощо), опиняється в ситуації,
що характеризується постійними циклічними коливан
нями різної сили та тривалості. Таким чином, поштов
хом до виникнення циклічних коливань виступають
зовнішні причини, а механізми їхнього розповсюджен
ня описуються внутрішніми факторами.
Подібна інтеграція інтернальних та екстернальних те
орій в межах імпульсноразповсюджувального підходу
може створити підвалини для формування напрямів дос
лідження, що матимуть неоднозначні наслідки не тільки
для процесів циклоутворення, але й для економічної на
уки в цілому. Один з таких напрямів, як на наш погляд,
містить приховану загрозу для розвитку економічної ме
тодології. Загроза ця полягає в наступному. Якщо розг
лядати зовнішні імпульси та викликані ними коливання,
то начебто логічно використовувати при аналізі подібних
коливань певні фізичні закономірності. Йдеться, зокрема,
про використання методів "квантової теорії і статистич
ної термодинаміки, які гарантують виникнення флукту
ацій, для розв'язання важливих фінансових проблем" [6,
с. 14]. У зв'язку з цим з'являється навіть новий напрямок
— еконофізика, що застосовує методологію фізики для
аналізу економічних процесів. Не ставлячи під сумнів мож
ливість існування подібної науки або можливість викори
стання методології інших наук при поясненні економіч
них процесів (оскільки Світ єдиний, то і методи пояснення
явищ у різних сферах життя можуть бути схожими), зау
важимо, що економічна наука має свої специфічні методи
пізнання і свій предмет дослідження. Той факт, що сучас
на економічна наука опинилася в певному кризовому стані
і уточнює як свій предмет, так і свою методологію, не оз
начає заперечення економіки як науки. Подальший роз
виток еконофізики в цілому, і циклів з позицій біфуркацій
та другого закону термодинаміки призведе, як на наш по
гляд, до більш глибокого рівня математизації методолог
ічного апарату економічної науки. Але саме в цьому ми і
бачимо загрозу. Адже математизація економіки, що ак
тивно відбувалася в другій половині ХХ століття, призве
ла до підміни економічної теорії та політичної економії
іншою наукою — економетрикою. Між тим, жодна при
кладна наука (і економетрика в тому числі) не може роз
виватися без теоретичної основи. Ігнорування різномані
тних соціальноекономічних факторів (наприклад, інсти
тутів чи поведінкових особливостей ринкових акторів)
призвело до того, що економічна наука в цілому втратила
можливість адекватно пояснювати сучасні економічні про
цеси, а її математизовані напрями перетворилися у набо
ри моделей та систем рівнянь, які в угоду математичній
"красі" ігнорують величезні групи змінних, що характери
зують імпульси циклічної динаміки [3, с. 62]. Це у жодно
му разі не означає, що ми закликаємо відмовитися від ма
тематичного апарату дослідження економічних явищ у
цілому та циклів зокрема. Ми визнаємо, що найцікавіші
відкриття відбуваються саме на стику різних наук, тому
синтез підходів з позицій фізики і економіки цілком мож
ливий. Але ми підкреслюємо: використання методології
фізики чи математики при дослідженні економічних про
цесів має обмежений (допоміжний) характер, а сама еко
номічна наука має як свій методологічний інструментарій,
так і свій предмет дослідження. Проблема, як на наш по
гляд, має дві площини. Перша полягає у різному розумінні
невизначеності в економіці та у фізиці чи математиці. Якщо
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для останніх невизначеність "вписується" у розуміння
теорії ймовірностей (існує кількісно описана ймовірність
настання чи ненастання певної події), то для економіки,
за словами Кейнса, це принципово інша невизначеність: ми
просто не знаємо і не можемо знати, скажімо, ціну на мідь
через двадцять років. Тому використання математичних
підходів в економіці або перехід до еконофізики повинні
мати обмежений характер. Друга площина проблеми має
онтологічний аспект і стосується питань, пов'язаних зі
структурою наукового знання в цілому. В економічній
науці в явній чи неявній формі передбачається уявлення
про загальну структуру світу. Але, якщо йдеться про
структуру світу, то повинні розглядатися і різноманітні
взаємозв'язки між елементами такої структури, у тому
числі — і між економічними явищами та законами [1].
Відповідно, уявлення про структуру світу, які є панівними
на даний період часу у фізиці, не можуть не впливати на
економічну онтологію. У той же час встановлення схожих
рис між науковим фізичним знанням та економічним знан
ням, а також виділення у фізиці та економіці онтологіч
них засад, дозволяє говорити про можливість використан
ня результатів, отриманих під час дослідження онтологі
чних основ наукового фізичного знання для аналізу ос
нов економічного знання [8, с. 49]. В економічній науці ча
сто проводяться паралелі між економічним та фізичним
знанням, зокрема при поясненні маржиналізму; аналогіч
но можна провести певні паралелі між класичними та нео
класичними економічними теоріями, з одного боку, та суб
станціональною та реляційною парадигмами у фізичному
науковому знанні — з іншого боку [8, с. 51]. Але навіть у
такій площині не йдеться про механічне перенесення ме
тодології однієї науки на іншу і заміну економічної науки
на еконофізику.
Перспективним, як на наш погляд, напрямом досліджен
ня циклічної динаміки в контексті імпульсноросповсюджу
вального підходу є аналіз зовнішніх імпульсів, що породжу
ються системою більш високого рівня, ніж суто економічна
система: ноосферою, за термінологією Вернадського. Спро
буємо обгрунтувати свою позицію детальніше.
Перш за все варто зазначити, що ми згодні з пози
цією С.Ю. Румянцевої щодо розуміння необхідності уза
гальнення закономірностей економічного циклу для ви
явлення найпростіших абстрактних механізмів з метою
створення логічної бази для розуміння конкретних та
конкретновсезагальних проявів економічної динаміки.
Внутрішній механізм економічного циклу дозволяє виз
начити, чи є той або інший прояв циклічної динаміки іма
нентним даній економічній системі. Якщо цикл не має
внутрішніх джерел свого руху в даній економічній сис
темі, а привнесений в її структуру ззовні, з боку інших
економічних систем, то він не притаманний даній системі.
Відповідно, у цій ситуації таким циклом ефективно уп
равляти не можна — управляти циклічним механізмом
можна лише тоді, коли його джерело знаходиться все
редині керованої системи. Система із циклами, привне
сеними ззовні, буде підпорядкованою іншій системі, для
якої ці цикли мають внутрішній механізм розвитку. Та
ким чином, система із іманентними циклами здатна
здійснювати вплив на динаміку інших систем, пов'язаних
із нею ланцюжками зворотних зв'язків [7, с. 32].
Для рівня національної економіки такими циклами, що
не іманентні їй, а привнесені ззовні і викликають значні
коливання ринкової кон'юнктури, виступають, наприклад,
цикли системи більш високого порядку — глобальної еко
номіки. Прикладом може служити сучасна спадна хвиля
довгого циклу, що має джерело в іншій країні (наприклад,
США), але знаходить свій прояв у циклічних коливаннях
української економіки як цикл, що не має ендогенної при
роди. Проте розуміння системи більш високого порядку
по відношенню до національної економіки не повинно
обмежуватися лише розглядом суто економічної площи
ни (двомірним простором). Дійсно, з такої позиції саме
глобальна економіка виступає для національної економі
ки системою більш високого порядку. Та якщо перейти до
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своєрідного "тримірного простору", то для економічної си
стеми такою системою більш високого порядку виступає
ноосфера. І, відповідно, притаманні їй механізми внутрі
шнього руху (або порушення дії цих механізмів) неминуче
викликають циклічні коливання в системі нижчого рівня
— національній та глобальній економіці.
Як відомо, свого часу Є. Слуцький обгрунтував гіпо
тезу про генерування так званих "хибних" циклів. Було
сформульовано аргументи, які повинні були викликати
сумнів у М. Кондратьєва щодо побудови економічної
теорії на основі довгих хвиль. Перший з цих аргументів
полягав в тому, що при багаторазовому складанні випад
кових чисел методом ковзної середньої (яким користував
ся М. Кондратьєв) можна отримати хвильоподібні проце
си; інакше кажучи, джерелом циклічних коливань може
виступати складання випадкових причин. Згідно з другим
аргументом, отримані хвильоподібні ряди мають тенден
цію до імітації гармонійних рядів (протягом більшої або
меншої кількості хвиль) і характеризуються приблизною
періодичністю. Через певну кількість періодів цей режим
порушується, при цьому перехід до іншого режиму може
здійснюватися або поступово від одного "середнього" ре
жиму до іншого такого ж, або ж різко, раптово — до прин
ципово іншого режиму, поблизу особливих критичних
точок. Отже, певна "правильність" притаманна навіть ха
осу рядів, що не мають внутрішнього зв'язку [4, с. 25].
Високо цінуючи підхід ТуганБарановського та Конд
ратьєва до теоретичного осмислення природи економіч
них циклів, Є. Слуцький, таким чином, застерігав від мож
ливої помилки при аналізі статистичних рядів макроеко
номічних показників: за гармонійні ряди, яким притаманні
циклічні коливання, можна помилково прийняти імітацію
гармонійних рядів із приблизною періодичністю [4, с. 28].
Така "імітаційна пульсація", що викликана не внутрішні
ми причинами, притаманними економічній системі, а зов
нішніми (по відношенню до економічної сфери) поштов
хами може створювати враження, нібито є внутрішньою
циклічною динамікою економіки. Відповідно, державна
антициклічна політика, спрямована на пом'якшення таких
коливань, матиме вкрай низьку ефективність, що набли
жається до нульових значень, оскільки методи та механі
зми такої політики спрямовані на внутрішні елементи си
стеми, у той час як хвилеподібні коливання викликані зов
нішніми елементами. Як на наш погляд, незадовільна ре
зультативність антициклічних заходів, що вживалися уря
дами країн під час розгортання світової фінансової кри
зи, значною мірою може бути пояснена саме тим, що вони
мали інтернальний характер, у той час як причини, що зу
мовили "переключення режиму хвилеподібного ряду" мали
екстернальний характер.
Останнім часом серед економістів все частіше вислов
люється точка зору щодо унікальності світової фінансо
вої кризи 2008—2010 років; аналізується її структурний,
цивілізаційний характер тощо. Якщо за робочу гіпотезу
прийняти, що сама криза була моментом переключення
режимів коливань "хибних" циклів поблизу певної кри
тичної точки (за Є. Слуцьким), то "нетиповість" кризи
можна пояснити саме хвилеподібним характером коли
вань, породжених зовнішніми факторами. Але логічно
виникає питання: які саме фактори виступили в цій ситу
ації зовнішніми? Інакше кажучи: яка система більш висо
кого порядку зумовила через механізм обернених зв'язків
"хибні" цикли в економічні системі?
Відповідь, на наш погляд, є очевидною. Такою систе
мою більш високого порядку могла бути тільки екологі
чна система. Ми розділяємо позицію А.Л. Вугальтера:
оскільки природне середовище руйнується не стільки
природним шляхом, скільки внаслідок діяльності люди
ни, то і завданням людини в процесі власного життєза
безпечення є постійне відновлення власної екологічної
ніші, при цьому момент відновлення включає в себе і про
цес руйнування. Вирішення цього завдання було певним
чином відкладено епохою цивілізації (період зсуву у часі)
і тільки зараз починає себе реалізовувати [2, с. 16]. На
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громаджені проблеми в екологічній сфері мають лавино
подібний рух і поступовими, "косметичноремонтними"
методами вже, очевидно, вирішені бути не можуть. У кон
тексті проблематики даної статті нас цікавить, що саме
вони впливають на систему більш низького порядку —
економічну, породжуючи в ній "хибні" цикли.
На абстрактному рівні економічний цикл (як пород
жений внутрішніми причинами, так і "хибний") може бути
представлений як сукупність процесів, що відображають
кількісні та якісні прояви економічних змін [7, с. 32].
Кількісні характеристики циклу, зумовленого екологіч
ними причинами, можуть бути описані за допомогою,
наприклад, динаміки цін на енергоносії, або показників
інтенсивності використання природних ресурсів. Якісні
прояви економічних змін у такому циклі описуються,
наприклад, використанням певного типу енергоносія,
ступенем його вичерпаності, його доступністю тощо. Вве
дення подібних показників до системи індикаторів цик
лу дозволить більш якісно прогнозувати циклічну дина
міку та сприятиме визначенню найбільш релевантних за
ходів державної антициклічної політики.
ВИСНОВКИ
Таким чином, використання імпульсноросповсюд
жувального підходу при визначенні механізмів виник
нення та поширення циклів повинно здійснюватися не
механістично (шляхом простого "перенесення" законів
фізики при аналізі економічних імпульсів та переходом
від економіки до еконофізики), а через усвідомлення
природи економічного циклу як форми руху економіч
ної матерії, розуміння взаємозв'язку ендогенних та ек
зогенних факторів циклоутворення, виокремлення іма
нентних економічній системі циклів та визначення ек
стернальних факторів, що породжують "хибні цикли".
Все це матиме не тільки теоретичне, але й практичне
значення: цільова спрямованість державної антициклі
чної політики повинна зосереджуватися на вирішенні
проблем, пов'язаних із першопричиною циклу, а не на
ліквідації наслідків. Це дозволить суттєво підвищити
ефективність державного антициклічного регулювання.
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ВСТУП
В основі феномена тіньової економіки лежать пе
реважно спільні процеси та закономірності, які не зво
дяться до диференціації соціальноекономічного роз
витку окремих країн. Тому, насамперед, доцільно акцен
тувати увагу на об'єктивних передумовах виникнення
тіньової економіки.
Дослідженням проблем тінізації економіки займа
лися такі вітчизняні науковці, як З. Варналій, В. Засансь
кий, С. Коваленко, І. Мазур, В. Предборський, М. Флей
чук та ін. Серед російських вчених, які вивчали переду
мови та причини поширення тіньової економіки, необ
хідно виділити праці В. Ісправнікова, І. Клямкіна, Ю.
Латова, Ю. Попова, Р. Ривкіної, Л. Тимофєєва та ін. У
контексті функціонування тіньових процесів та явищ на
окрему увагу заслуговують публікації таких зарубіж
них авторів: Г. Беккера, Е. де Сото, А. Портеса, К. Хар
та, Е. Фейга.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розкритті еволюції та сутності
основних підходів щодо походження тіньової економі
ки.
РЕЗУЛЬТАТИ
З приводу проблеми "тінізації" науковцями наво
дяться два підходи до її започаткування: одночасно з
виникненням державних утворень та із зародженням
товарногрошових відносин. Прихильниками першого
є такі науковці, як А. Базилюк [2], В. Предборський [14],
О. Смірнов [16] та С. Єчмаков: "тіньова економіка з'я
вилася разом з державою, яка почала встановлювати
формальні правила обліку результатів господарської
діяльності для збору податків з їхніх доходів" [6, с. 117].
До появи державних правових систем основною пе
репоною для недобросовісної господарської практики
була релігійна мораль. Зокрема, О. Турчинов зазначає
наявність табуювання релігійними догмами у вигляді
десяти Божих заповідей, порушення яких супроводжу
валося переслідуваннями та покараннями [17, с. 7]. На
приклад, лихварство засуджувалося канонічним правом
та нормами християнської етики (у Корані цей вид діяль
ності донині вважається тяжким злочином). Недотри
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мання певних моральноетичних норм було притаман
не ще стародавнім цивілізаціям, про що свідчать істо
ричні джерела. Так першим зі стародавніх філософів,
хто розмежував економіку на "добросовісну" та "недо
бросовісну" був Арістотель. Прагнення до наживи та
збагачення як самоціль, що досягається під негативним
впливом грошей, він назвав "хремастикою" [1]. Вона не
минуче виникає як антипод суміжної моральноетичної
економіки, внаслідок порушення існуючих регламен
тацій та неформальної тогочасної практики.
Іншого підходу щодо передумов виникнення тіньо
вої економіки дотримується І. Мазур: "...заборони та об
меження, що спонукають до приховування економічної
діяльності, виникають разом із появою обмінних про
цесів серед населення", товарногрошовими відносина
ми [9, с. 13, 20]. Аргументи на користь цього положення
наводять також О. Турчинов [17, с. 7], Ю. Латов [8, с.
202], М. Тарасов [13, с. 10] та інші вчені.
Один із основоположників економічної антропо
логії К. Поланьї виокремлював таку форму неформаль
ної інтеграції, як реципрокція (симетричний обмін про
дукцією натурального господарства між родинними та
дружніми домогосподарствами), що сформувалася за
довго до появи ринкових систем та відіграє суттєву роль
у багатьох суспільствах донині [12, с. 68]. Реципрокні
відносини базуються на моральноетичних принципах
взаємодовіри, допомоги та поваги. Виходячи із цих по
зицій, неможливо погодитись із однозначним виснов
ком про відсутність неформальних відносин в епоху на
турального господарства, як це категорично стверджує
Ю. Латов: "натуральногосподарська життєдіяльність
практично не породжує неформальної економіки як
специфічного інституту ... неформальна економіка є
феноменом саме товарного, а не натурального госпо
дарства" [8, с. 201—202].
Загалом, підтримуючи ідею товарногрошових
відносин як основної передумови походження тіньової
економіки, вважаємо також за необхідне висловити ок
реме застереження: доцільно, насамперед, констатува
ти наявність певної специфіки при веденні натурально
го господарства людьми ще в первісних, додержавних
формах цивілізацій як майбутнього елементу нефор
мальної економіки в сучасному її розумінні (відмінності
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між дефініціями категорій "неформальна" та "тіньова
економіка" наведено у [15, с. 32—33]).
У процесі еволюції окремі моральноетичні норми,
як похідні від релігійних заборон та обмежень, були по
зитивно сприйняті багатьма державами та формалізо
вані у вигляді її інституцій та законодавства. У контексті
ретроспективи варто зауважити, що самі закони досить
часто відображали моральноетичні цінності певного
періоду: свого часу работоргівля та морське піратство
були цілком прийнятними видами діяльності. Погляди
на те, що саме вважати недобросовісною господарсь
кою практикою постійно змінювалися. Так, у період
другої світової війни ряд швейцарських банків активно
співпрацювали із урядом третього рейху [19, с. 1]; у свою
чергу американські монополії (за мовчазної згоди кон
гресу) вели активну торгівлю та надавали послуги зв'яз
ку німецьким державним компаніям [19, с. 32, 93]. Од
нак такі дії формально не підпадали під заборону того
часних законів, порушуючи по суті елементарні мораль
ноетичні засади.
Досить парадоксальним також є той факт, що дер
жава як базовий інститут суспільства, сама приймала
участь у тіньовій економіці, не дотримуючись при цьо
му нею ж встановлених правил, особливо у сфері гро
шового обігу (наприклад, "мідний бунт" у Росії 1662 р.).
Переваги тінізації використовуються окремими країна
ми і у наш час. Так, уряд Німеччини на офіційному рівні
визнав, що здійснив купівлю в анонімного продавця кра
дених баз даних, які містять інформацію про депозитні
рахунки своїх громадян у банках Швейцарії та Ліхтен
штейну для ідентифікації неплатників податків [4, с. 10].
Слід визнати, що моральноетичні норми в епоху гло
балізації дедалі більше втрачають свою роль як одного
із обмежуючих чинників тінізації економіки будьякої
країни.
З точки зору антропології та психології мотивами
здійснення заборонених видів економічної діяльності у
неявній, прихованій формі є суперечлива, дуальна при
рода самої людини, якій одночасно притаманні щедрість
та корисливість, альтруїзм та егоїзм, чесність та обман.
Співіснування таких ознак тою чи іншою мірою завжди
присутнє в господарській діяльності всіх народів на
будьякій стадії розвитку.
Біхевіористичні аспекти були об'єктом досліджен
ня багатьох мислителів у різні періоди часу. Зокрема,
у контексті тінізації, найбільш відомою є праця англ
ійського філософа XVIII ст. Б. Мандевіля "Байка про
бджіл". У цьому творі автор, застосувавши компара
тивістський підхід, зробив парадоксальний висновок,
що окремі людські пороки — вимушена необхідність
для функціонування суспільства загалом [10, с. 63].
Тобто тіньова економіка є загальнолюдським феноме
ном.
Оскільки не існує ідеального типу людини як суб'єк
та економічних відносин, то в принципі не може і бути
досконалих ринкових систем. Емпіричні дослідження
підтверджують, що перманентні вади ринку є однією із
фундаментальних першопричин походження тіньової
економіки.
Функціонування ринку передбачає прагнення до
економічної вигоди господарюючих суб'єктів. Ринковій
системі об'єктивно притаманний фетишизм прибутку.
У цьому контексті доцільно навести одіозний висловів
Т. Данінга (який часто помилково приписують К. Мар
ксу) щодо ролі норми прибутковості у ринковій діяль
ності: "Забезпечте 10 процентів, і капітал згоден на вся
ке застосування, при 20 процентах він стає жвавим ...
при 100 процентах він топче всі людські закони, при 300
процентах немає такого злочину, на який він не ризик
нув би, навіть під страхом шибениці" [11, с. 703]. При
наявності різного роду інституційних самообмежень
(наприклад, "протестанської етики" за М. Вебером [3])
вищезазначений ринковий недолік не можливо усунути
повністю, а лише частково нівелювати.
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Отже, основним мотивом ринкової поведінки інди
віда є досягнення найкращих результатів за рахунок
пошуку оптимального співвідношення між максиміза
цією своїх доходів та затратами власних зусиль. Такий
раціоналізм (інколи науковцями використовуються та
кож терміни гіпер, ультрараціоналізм), одночасно взає
модіючи із сприятливими умовами для його реалізації,
спонукає ринкових суб'єктів до тіньової діяльності.
При постійному зростанні конкурентних відносин
виникає необхідність скорочення витрат за рахунок ви
користання тіньової системи. Ця тенденція спостері
гається як на мікроекономічному рівні підприємств (чи
домогосподарств), так і на макро та мегарівнях міждер
жавного простору загалом. Зокрема, на цей самий аспект
у сфері виробництва акцентує свою увагу М. Кастелс [18,
с. 28]. Ю. Попов взагалі розглядає тіньову економіку як
одну із форм недосконалої конкуренції [13, с. 21]. Зави
щені трансакційні витрати, які обумовлені економічною
діяльністю в межах існуючого законодавства, згідно тер
мінології Е. де Сото — це "ціна підпорядкування закону"
[5, с. 187]. Однак ухилення від формальних платежів (як
правило, фіскального типу) одночасно призводить до
необхідності оплати інших витрат суб'єктами тіньової
економіки — "ціни позалегальності". При цьому класич
на аргументація щодо вигідності тіньової діяльності вик
лючно за рахунок несплати податків та порушення пра
вових норм дещо спрощена та частково невірна. Втрати
тіньового сектору від нижчої продуктивності праці та
обмежених масштабів діяльності не завжди компенсу
ються вигодами від податкової економії. Окрім того, при
порівняльних розрахунках необхідно враховувати мож
ливий синергетичний ефект, досягнути який за рівноцін
них умов підприємствам в офіційній економіці простіше
за легального статусу.
Свого часу перуанський економіст Е. де Сото кар
динально змінив уявлення про генезу тіньової економі
ки, що сприймалася раніше як соціальне зло, притаман
не маргінальним верствам бідних та відсталих країн. Він
запропонував нову концепцію, що принципово відрізня
лася від попередніх підходів К. Харта та інших вчених.
Основною причиною існування тіньової економіки за де
Сото є неефективний правовий режим та бюрократич
на зарегульованість з боку держави. "Тіньові відносини
виникають як реакція населення на "меркантилістську"
політику влади, що створює систему правового та еко
номічного "апартеїду" (термінологія де Сото). <...> Не
законна діяльність поширюється тоді, коли правові об
меження перевищують певний соціально прийнятний
рівень, ... коли витрати дотримання законності пере
більщують вигоди від його дотримання. Вкрай рідко
тіньова діяльність порушує всі закони; у більшості ви
падків порушуються лише окремі їх положення" [5, с.
26—27]. На основі емпіричних досліджень Е. де Сото по
казав, що за умов неадекватності правової системи, не
можливості виконання вимог легальності суб'єкти гос
подарювання залишаються по суті без можливості ви
бору; їх протиправна економічна поведінка стає виму
шеним засобом ринкової конкуренції. "Готовність дія
ти поза рамками закону значною мірою є результатом
раціональної оцінки витрат законослухняності" [5, с.
178]. Однак знехтування легальними нормами права не
створює інституційний вакуум, оскільки одночасно у
тіньовій економіці виникає специфічне право — неле
гальне. Відповідно головною загрозою національній
економіці, за версією де Сото, є недосконалі закони та
адміністративні бар'єри.
Неможливість дотримання вимог легальності — один
із базових принципів неоліберальної "десотіанської" кон
цепції. Відповідно пропонується такий варіант для по
долання тінізації — боротьба із "негативними" законами
та їх заміна на "позитивні". На нашу думку, таке вирішен
ня проблеми є надто спрощеним сприйняттям реальності,
оскільки не відповідає комплексному підходу. Варто заз
начити, що формування досконалої правової системи —
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досить складний процес, що вимагає відмову від устале
них стереотипів суспільства. У цьому контексті дискус
ійним є твердження, що "закон необхідно виконувати,
навіть якщо він недосконалий, оскільки він — основа ста
більності" [7, с. 139]. У першу чергу важливо враховува
ти "якість" юридичних правил та норм. Тобто, якщо у
процесі господарювання порушуються недолугі закони,
які впливають на збільшення витрат суб'єктів підприєм
ницької діяльності, то такі дії можуть мати загалом по
зитивні наслідки для всієї економіки.
Законодавчі норми та етичні правила не розглядають
ся членами суспільства як обов'язкові, непорушні елемен
ти формальної системи. Одночасно з цим прагнення лю
дини до задоволення особистих інтересів, реалізації влас
них амбіцій зовсім необов'язково призводить до девіан
тної поведінки. За умов тіньової економіки суттєву роль
відіграють також неформальні норми суспільства.
Подальші дослідження, які проводилися у євро
пейських країнах, не заперечили висновки Е. де Сото,
але при цьому було здійснено важливе уточнення: мас
штаби поширення тіньової діяльності залежать не
стільки від власне "поганих" законів, скільки від не
доліків їх правозастосування. У переважній більшості
розвинених країн основні проблеми пов'язані не з вада
ми законодавства, а з нездатністю чинної влади забез
печити його неухильне дотримання. Ми вважаємо, що
паритетноважливе значення мають як самі закони, так
і практика їх виконання.
Нинішні тіньові економічні відносини частково є
наслідком системних вад, що передались у спадок Ук
раїні ще з часів соціалістичного періоду. Реформуван
ня економіки на початку 90х рр. здійснювалось без на
лежного інституціонального забезпечення ринкового
середовища, що призвело до тотальної тінізації суспіль
ства. До трансформаційних недоліків при реалізації то
гочасної економічної політики слід віднести такі:
— незавершеність формування правових основ для
функціонування "класичного" ринку;
— одномоментна цінова лібералізація, що сприяла
гіперінфляції в умовах відсутності повноцінної націо
нальної грошової одиниці;
— прискорена масова приватизація державного май
на за неконкурентною та непублічною процедурою без
одночасного гарантування захисту прав власності;
— надмірний рівень фіскального навантаження ви
робників (зокрема у вигляді значних податків на зароб
ітну плату);
— процеси нелегітимного первісного нагромаджен
ня фінансових капіталів (мережеві схеми "пірамідаль
ного" типу, шахрайство із банківськими документами,
цінними паперами тощо);
— заборони на здійснення операцій купівліпрода
жу землі, що створювали умови для її пільгового відчу
ження;
— загальна макроекономічна та політична не
стабільність в Україні у першій половині 90х рр.
Однак причини наростаючого розвитку тіньової
економіки у постсоціалістичній Україні лежать у більш
складній площині порівняно із помилками "недорефор
мування".
ВИСНОВКИ
Тіньова економіка виникла в епоху зародження то
варногрошових відносин; її становлення пов'язане із
формалізацією заборон та обмежень у вигляді законо
давства державних форм цивілізацій. Як глобально істо
ричний феномен тіньова економіка притаманна будь
яким країнам та стадіям розвитку суспільства: доіндус
тріальному, індустріальному та інформаційному. Латен
тний характер тінізації властивий ринковим, транс
формаційним і плановим типам господарювання на всіх
ієрархічних рівнях економіки.
Тінізація економічних процесів та явищ має як об'єк
тивне походження, обумовлене перманентною недоско
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налістю ринкового господарства, так і суб'єктивне:
більшість економічних агентів обирають тіньовий сек
тор через те, що чинні формальні інститути не відпові
дають їхнім мотивам та потребам. Ідеальної економіки,
як і досконалої конкуренції, у практичній реальності не
існує. Однак, об'єктивність існування тіньової економ
іки не варто розцінювати як фатальну неминучість.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО
КОНТРОЛЮ
Досліджується оцінка ефективності податкового контролю, його якість та результативність. Забезпе9
чення ефективності податкового контролю можливе за умови уточнення його теоретично9методологіч9
них засад і розроблення рекомендацій щодо проведення контрольно9ревізійних, контрольно9аналітич9
них і експертних заходів.
Study evaluating the effectiveness of tax control, its quality and performance. Ensuring the efficiency of tax
control is possible by clarifying its theoretical and methodological foundations and develop recommendations
on the control and revision control and analytical and expert measures.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І СТУПІНЬ
ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
В умовах нестачі фінансових ресурсів на рівні дер
жави, суб'єктів господарювання і домогосподарств, не
задовільного наповнення державного і місцевих бюд
жетів, бюджетів загальнодержавних спеціалізованих
фондів, низької податкової культури особливої уваги
потребує вдосконалення організації податкового кон
тролю та оцінка його ефективності. Питанням подат
кового контролю присвячено роботи С. Богачова,
О. Жигаленко, Т. Кравцової, І. Литвинчук, Г. Нестеро
ва, О. Ногіної, Л. Сибагатуліної, Ю. Соловйової,
Д. Французова, А. Чередніченко, Л. Черномордова,
Т. Шашкової та ін. Однак, проблематика податкового
контролю розглядається дослідниками неоднозначно.
Стосовно цього існують діаметрально протилежні по
гляди. Аналізуючи підходи до оцінки ефективності по
даткового контролю, необхідно зазначити, що показ
ників, які об'єктивно оцінюють ефективність, немає, а в
основу існуючих методик визначення його ефективності
покладені кількісні і якісні показники діяльності подат
кових органів, що використовуються для аналізу вузь
ких ділянок роботи. Це зводить нанівець показник ефек
тивності контрольної діяльності, прийнятий за еталон:
відношення податкових надходжень до витрат, пов'я
заних з діяльністю податкової служби. З іншого боку,
показники не враховують дії всіх підрозділів податко
вої інспекції, а лише відділів камеральних і виїзних пе
ревірок. Не знаходить місця і оцінка рівня роботи по
даткових органів з платниками податків, у тому числі з
профілактики податкових правопорушень.
Мета статті полягає в аналізі підходів до організації
податкового контролю, та розробці пропозицій по її
удосконаленню.

як суб'єктами контролю роботи із забезпечення його
цілей, реалізації окремих процедур [1].
Важливим аспектом організації податкового конт
ролю є його результативність, яка визначається пра
вильністю обрахування, повнотою і своєчасністю спла
ти (перерахування) податків до бюджету. Рівень збиран
ня податків визнаний одним з основних показників, що
характеризують результативність контрольної роботи
податкових органів. Аналіз напрацювань російських
учених, присвячених розгляду проблем збирання по
датків, дозволяє дійти висновку про відсутність єдиної
думки з питань визначення теоретичної основи даного
поняття. На сучасному етапі існує кілька основних нау
кових підходів до визначення поняття "рівень збирання
податків" [2]. Так, фахівці Академії економічної безпе
ки МВС Росії рекомендують такий підхід до розрахун
ку рівня збирання податків [3, c. 624]:
,
де Рзп — рівень збирання податків; Н — фактичні по
даткові надходження за звітний фінансовий рік; П —
сума податкових зобов'язань (нарахувань) у звітному
фінансовому році; ΔЗ — приріст заборгованості за по
точний рік.
Фактичні надходження податків автори розгляда
ють як різницю між сумою податкових зобов'язань (на
рахувань) і приростом заборгованості за поточний рік.
Однак приросту заборгованості може і не бути, на прак
тиці буває і скорочення заборгованості завдяки її пога
шенню в більшій сумі, ніж нова заборгованість, утворе
на в звітному фінансовому році.
Натомість Ю. Дадашева пропонує розраховувати
рівень збирання податків таким чином [4]:

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливими ознаками організації податкового кон
,
тролю є його ефективність і якість. Якість податкового
де Б — недоїмка за поточними податковими плате
контролю характеризується рівнем, повнотою, достат
ністю, порядком виконання податковими інспекторами жами, тобто зі строком утворення до 12 місяців.
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Причому сума надходжень у рахунок погашення по
даткової заборгованості минулих років прирівняна до
нуля внаслідок відсутності відомостей про цей показник.
Таким чином, дані про реальне збирання податків вик
ривляються. При цьому автор відмічає доцільність виді
лення надходжень у рахунок погашення заборгованості
минулих років у звітному році. До того ж, сума нарахо
ваних податків не може бути зведена до знаменника ви
щезазначеної формули, оскільки сума податкових над
ходжень поточного року залежить від зміни строку спла
ти податку. Так, в разі надання відстрочки чи розстроч
ки платежу, інвестиційного податкового кредиту, а та
кож проведення реструктуризації заборгованості по
точні платежі відсуваються на відповідний строк [2].
За методикою Федеральної податкової служби
Росії, рівень збирання податків слід розраховувати по
квартально (наростаючим підсумком) як відсоткове
відношення сплачених податків до нарахованих [2]:
.
Водночас, у формі податкової звітності 1НМ "Про
нарахування і надходження податків, зборів й інших
обов'язкових платежів до бюджетної системи РФ" у
складі фактичних податкових надходжень за звітний
фінансовий рік відображаються надходження в резуль
таті погашення заборгованості минулих років і сплати
авансових платежів у рахунок майбутніх періодів.
На думку ж С. Гомбожапової, рівень збирання по
датків слід розраховувати як відсоткове відношення
фактичних податкових надходжень за звітний фінансо
вий рік без урахування погашення заборгованості ми
нулих років до сум, нарахованих у звітному фінансово
му році:
,
де Зп — погашена заборгованість минулих років у
звітному році.
М.С. Морозов пропонує низку показників оцінки
результативності податкового контролю. Так, резуль
тативність однієї перевірки він рекомендує визначати
таким чином [5]:
,
де През — показник результативності однієї пере
вірки; Д — додатково нараховані платежі, руб.; К —
кількість камеральних і виїзних перевірок всього, од.
А для детальнішої оцінки результативності подат
кового контролю ним пропонується окремо розгляну
ти результативність камеральних і виїзних перевірок.
Ще одним якісним показником, що характеризує
результативність податкового контролю на одну юри
дичну особу, на думку М.С. Морозова, є відношення до
датково нарахованих платежів за результатами виїзно
го контролю до кількості юридичних осіб, що перебу
вають на обліку в податкових органах:
,
де Д — сума додатково нарахованих платежів за
результатами виїзного контролю, руб.;
Кюо — кількість організацій, що перебувають на об
ліку в податкових органах, од.
Як вважає М.С. Морозов, показник, що характери
зує відсоток стягнення грошових коштів за підсумками
контрольної роботи, розраховується таким чином:
,
де Д — додатково нараховані податки, руб.; П —
обсяг грошових коштів, що надійшли в бюджетну сис
тему РФ за підсумками податкового контролю, руб.
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А якщо ж одночасно з цим урахувати показник
кількості перевірок на одного працівника податкових
органів, що співвідносить кількість перевірок з кількістю
посадових осіб апарату Федеральної податкової служ
би, то можна проаналізувати завантаженість посадових
осіб податкових органів:
,
де К — кількість проведених виїзних і умовних ка
меральних перевірок, руб.; КДЛ — кількість посадових
осіб контрольного блока Федеральної податкової служ
би, чол.
Питома вага витрат, необхідних Федеральній подат
ковій службі для здійснення своєї діяльності, у додат
ково нарахованих платежах характеризує макроефек
тивність контрольної роботи податкових органів:
,
де Д — додатково нараховані податки, руб.; З —
обсяг витрачених коштів на діяльність Федеральної по
даткової служби, руб.
Крім оцінки співвідношення результативності, М.С.
Морозов рекомендує аналізувати і відносну ефек
тивність однієї людиногодини. Для цього слід порівню
вати два якісних показники: результативність однієї
людиногодини для виїзних перевірок і собівартість
однієї людиногодини.
Результативність можна визначити за формулою:
,
де П — сума стягнених донарахованих коштів за
підсумками податкового контролю, руб.; К умов —
кількість проведених умовних камеральних і виїзних
перевірок, од.; T — трудомісткість проведення однієї
умовної перевірки двома інспекторами, лгод.
Значення коефіцієнта трудомісткості (Т) розрахо
вується на основі статистичних даних і становить 160 л
годин.
Виводить М.С. Морозов і єдину формулу показни
ка собівартості однієї людиногодини податкової пере
вірки:
,
де ЗПміс — середня заробітна плата інспектора
відділів камерального і виїзного податкового контро
лю, руб.; 1,25 — поправочний коефіцієнт, що враховує
розмір накладних витрат; N — середня кількість інспек
торів, що перевіряють організацію, чол.; T — тру
домісткість проведення податкової перевірки, 160 л
год.; Кпп/міс — кількість здійснюваних податкових пере
вірок в місяць, од.
При цьому зазначений дослідник наголошує, що слід
підвищувати якість діяльності органів, у сфері реєстрації
знову створюваних юридичних осіб. Нерідко саме "уход
в тень" відразу після створення організації не дозволяє
податковим органам здійснити якісь заходи з перевірки
даних осіб у майбутньому і в зв'язку з цим зробити до
нарахування. Втім, значна частина юридичних осіб не
здійснює жодної діяльності, здаючи "нульові" звіти в
податкові органи чи, що ще гірше, взагалі не звітуються
і не заявляють про ту діяльність, яку ведуть.
А відтак, до докорінного перелому в цій ситуації
може призвести часткова зміна законодавства за при
кладом іноземних держав. Необхідно законодавчо
встановити такі умови, щоб створювати фіктивну органі
зацію стало б небезпечно для її засновників. Наприк
лад, внесення поправки до Цивільного кодексу про роз
ширення майнової відповідальності товариств з обме
женою відповідальністю і акціонерних товариств за
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межі їх статутного капіталу в разі, якщо організація ви
користовується як "податкове прикриття" або як "свідо
мий банкрут", що допоможе вивести частину організацій
на добросовісний шлях функціонування.
Про дієвість податкового контролю може свідчити
й співвідношення сум, задоволених у суді, до сум вимог,
задоволених в досудовому порядку [6].
О. Жигаленко пропонує доволі широкий перелік
зведених показників оцінки ефективності податкового
контролю в Україні [7]: рівень зібраних податкових пла
тежів (%), рівень податкового боргу (%), коефіцієнт
добровільної сплати податків (%), коефіцієнт податко
вих надходжень у результаті контрольноперевірочної
роботи (КПР) (%), коефіцієнт фінансових санкцій КПР
по виїзних перевірках, коефіцієнт результативності виї
зної перевірки (тис. грн.), коефіцієнт ефективності виї
зних перевірок (тис. грн.), коефіцієнт притягнення до
кримінальної відповідальності (%), загальні показники
продуктивності праці (по фактичних надходженнях)
(тис. грн.), загальні показники ефективності матеріаль
них та інших витрат, загальна економічна ефективність
діяльності податкової служби, питома вага витрат у
податкових надходженнях, результативність податко
вого контролю, результативність податкового контро
лю при випадковому відборі платників податків, рівень
автоматизації податкової служби; податкова інформо
ваність, податкова свідомість і корупція в податковій
сфері.
Однак, на наш погляд, поперше, багато з наведе
них показників характеризують не ефективність, а лише
результативність (результативність податкового конт
ролю загалом, результативність податкового контролю
при випадковому відборі платників податків, коефіцієнт
результативності виїзної перевірки, коефіцієнт притяг
нення до кримінальної відповідальності, загальні показ
ники продуктивності праці, податкова інформованість,
податкова свідомість) податкового контролю.
Подруге, некоректним є запропонований показник
"питома вага витрат у податкових надходженнях".
Потретє, не на всі зазначені показники (скажімо,
коефіцієнт добровільної сплати податків, рівень авто
матизації податкової служби, корупція в податковій
сфері) безпосередньо впливає саме податковий конт
роль.
І, нарешті, навряд чи доцільно, як це пропонує
О. Жигаленко, проводити експресоцінку ефективності
податкового контролю за допомогою анкетування.
На сьогодні, враховуючи головну мету податкового
контролю — наповнення бюджетів усіх рівнів і держав
них цільових фондів, яка відповідає завданням економ
ічної й соціальної політики держави, для оцінки його
ефективності доцільно використовувати такі показни
ки:
1) коефіцієнт виконання запланованих податкових
надходжень (Кз), який розраховується як відношення
фактичних податкових надходжень (ПНф) до планових
(ПНПЛ). Позитивним є значення коефіцієнта, що дорі
внює або більше 1 за умови науково обгрунтованого
планування податкових надходжень;
2) коефіцієнт своєчасності надходжень платежів до
бюджету (Ксн), що розраховується як відношення пла
тежів, які вчасно, у запланований звітний період, на
дійшли в бюджет до нарахованих за звітний період по
даткових платежів;
3) загальний коефіцієнт ефективності податкового
контролю (Кеф) можливо визначати, якщо умовно
прийняти суми донарахувань за результатами контро
лю (податкові повідомленнярішення) у відповідному
звітному періоді за 1, тоді у разі фактичного надход
ження до бюджету всієї донарахованої суми податко
вий контроль є ефективним, менше 1 — неефективним.
Відносно сум донарахованих податків і штрафів,
рекомендується, що врахуванню у складі податкової
заборгованості повинні підлягати тільки ті донараховані
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суми за актами перевірок, які дійсно встановлені з по
рушенням законодавства і не оскаржуються платником
податків у встановленому законом порядку [8].
Свій підхід до оцінки ефективності податкового кон
тролю пропонує і Л. Сибагатуліна [9]. Нею, зокрема,
розроблена методика оцінки ефективності податково
го контролю на основі моніторингу заборгованості з
податкових платежів і встановлення залежності між
виконанням податкових зобов'язань підприємств стра
тегічно важливих галузей економіки регіону і отриман
ням з боку держави суспільних благ (бюджетних інвес
тицій).
На думку Л. Сибагатуліної, формування методики
оцінки ефективності податкового контролю полягає в
цілісному двоєдиному підході до розгляду категорії "по
датковий контроль".
Перший аспект її методики базується на оцінці
фіскальної функції податків і використанні всіх засобів
податкового контролю, коли ефективність податково
го контролю визначається як скорочення недоїмки і
збільшення сум податкових платежів, сплачених добро
вільно, оскільки, на думку дослідниці, саме обсяг подат
кових надходжень і обсяг податкової заборгованості
характеризують податкову дисципліну і культуру плат
ників податків, їх платоспроможність і одночасно
діяльність податкових органів. Оскільки абсолютні по
казники окремо не дають повної об'єктивної картини
процесу податкового контролю, Л. Сибагатуліна про
понує використовувати два відносних показника, що ха
рактеризують його ефективність:
1) коефіцієнт накопичення заборгованості з подат
кових платежів

К н = ПЗ

ПН ,

де ПЗ — сума заборгованості з податкових платежів;
ПН — сума податкових надходжень.
При цьому вона зазначає, що податковий контроль
і податкова система загалом будуть тим ефективніше,
чим менше даний показник. Однак протягом року відбу
вається погашення заборгованості і її нове утворення,
тому для усунення цього недоліку розраховується
2) коефіцієнт приросту заборгованості з податко
вих платежів

К Δн =

(ПЗ1 − ПЗ0 ),
ПН

де ПЗ1 і ПЗ0 — сума заборгованості з податкових
платежів на кінець і початок аналізованого періоду.
Велике значення має співставлення значень ко
ефіцієнтів як в динаміці за кілька звітних періодів, так і
в розрізі економічних видів діяльності. На сучасному
етапі висока конкурентоспроможність території ба
зується на сильних позиціях тісно пов'язаних галузей.
Мета даного етапу оцінки ефективності — вирішення
короткострокових завдань виконання бюджету і визна
чення місця податкової інспекції в реалізації економіч
ної політики держави.
Зростання заборгованості з податкових платежів
пояснює спад виробництва і зниження бази оподатку
вання, тобто слугує сигналом про спад економічної ак
тивності і інвестиційної ініціативи платника податків.
Наступний етап запропонованої методики перед
бачає побудову моделі зв'язку податкових надходжень
і суми заборгованості з податкових платежів, обсягу
інвестицій в основний капітал, обсягу валового регіо
нального продукту (ВРП). Другий аспект методики ба
зується на оцінці можливості податкової системи ре
гулювати ділову активність платників податків. З цих
позицій ефективність податкового контролю трак
тується як можливість інвестування коштів з урахуван
ням мінімізації впливу податків на внутрі і міжгалу
зевий розподіл ресурсів. У науковому плані тут вель
ми актуальний аналіз співвідношення податкового кон
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тролю з економічним зростанням. Так, включення в
модель ВРП пов'язано з визначенням фактичного рівня
податкового навантаження. Проведений Л.Сибагату
ліною аналіз використання засобів податкового конт
ролю, передбачених податковим законодавством, зас
відчив відсутність урахування галузевої специфіки
платників і співставлення рівнів окремих звітних по
казників з граничними значеннями цих показників для
відповідної галузі. Апроксимація наявних даних доз
волила отримати стійкі показники податкового наван
таження в середньому по стратегічно важливих галу
зях.
На третьому етапі в цілях нарощування податково
го потенціалу регіону і підвищення ефективності вико
ристання бюджетних коштів визначається вплив подат
кового навантаження на обсяг державних інвестицій.
Для цього структура інвестицій представлена таким чи
ном:
І = ВК + БК + ЗК,
де І — інвестиції; ВК — власні кошти (амортизація і
прибуток); БК — бюджетні кошти; ЗК — запозичені
кошти.
Бюджетні кошти включають у себе ту частину по
даткових надходжень, яка спрямована як бюджетні
інвестиції:
БК = ПН × ЧБІ,
де ПН — податкові надходження; ЧБІ — частка
бюджетних інвестицій.
Якщо запозичені кошти прийняти за умовнопос
тійну величину (оскільки небагато суб'єктів господарю
вання можуть скористатися ними), то змінюється струк
тура інвестицій:
І = ВК + ПН × ЧБІ
Звідси податкові надходження:

ПН =

( І − ВК )
.
ЧБІ

Якщо взяти до уваги, що податкове навантаження
визначається як відношення податкових надходжень до
ВРП, то

ПН =

(І − ВК )

(ЧБІ × ВРП )

,

де ПН — податкове навантаження; ВРП — валовий
регіональний продукт.
Чим більше рівень податкового навантаження, тим
менше коштів залишається в розпорядженні господарю
ючих суб'єктів. Це в свою чергу веде або до ухилення
від оподаткування, або до бюджетного утриманства.
Далі виводиться частка бюджетних інвестицій в основ
ний капітал:

ЧБІ =

(І − ВК )

(ПН × ВРП ) .

Останній етап оцінки ефективності переслідує мету
вирівнювання умов і поліпшення фінансовогосподарсь
кої діяльності підприємств — платників податків. Тут
пропонується виразити коефіцієнт накопичення забор
гованості або приросту заборгованості з податкових
платежів через податкове навантаження:

Кн =

ПЗ
(ПЗ1 − ПЗ0 )
(ПН × ВРП ) та К Δн = (ПН × ВРП ).

За низького рівня економічної активності такі плат
ники податків (галузі) не зможуть претендувати на дер
жавну підтримку.
Таким чином, робить висновок Л. Сибагатуліна,
при плануванні виїзних податкових перевірок прогноз
економічних наслідків слід здійснювати виходячи з
отриманих даних про поведінку платника податків в
аналогічній ситуації при підвищенні (зниженні) подат
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кового навантаження і екстраполювати їх на май
бутнє. Дана методика передбачає виключення неефек
тивних податкових перевірок і необгрунтованих пре
тензій до платників податків. У цьому разі формують
ся додаткові впливи, що змушують платника податків
привести податкові надходження до розрахункових
значень.
ВИСНОВКИ
Отже, податковий контроль є складним багатови
мірним процесом, а відтак забезпечення його дієвості
і ефективності значною мірою можливе за уточнення
його теоретикометодологічних засад і розроблення
конкретних рекомендацій щодо вдосконалення прове
дення різнопланових контрольноревізійних, конт
рольноаналітичних і експертних заходів у цій сфері.
В умовах нерівномірного податкового навантаження в
національній економіці, нестачі фінансових ресурсів на
рівні держави, суб'єктів господарювання і домогоспо
дарств, незадовільного наповнення державного і місце
вих бюджетів, бюджетів загальнодержавних позабюд
жетних фондів, неефективної системи податкових
пільг, високої плинності чинного податкового законо
давства, впровадження податкових інновацій, а відтак
— істотної невизначеності діяльності платників по
датків, низької податкової культури юридичних і
фізичних осіб особливої уваги потребує вдосконален
ня, підвищення дієвості й ефективності податкового
контролю.
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ІДЕОЛОГІЯ КВАЗІСЕРВІСНОГО
ВРІВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПАСАЖИРІВ
Сформульовано головні умови врегулювання суспільно9транспортних суперечностей, запропонова9
но матрицю квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів.
Formulated the main terms of the settlement public transportation controversy proposed matrix quasiservice
balance in the transport of passengers.

Ключові слова: суперечність, квазісервісний, сфера перевезення пасажирів.
Key words: conflict, quasiservice, the transport of passengers.

ВСТУП
Сфера перевезення пасажирів (СПП) є складовою
частиною соціальної та економічної систем і відобра
жає загальні тенденції суспільного розвитку. Масшта
би та структура транспортного обслуговування насе
лення трансформуються в умовах глобальної взаємодії
із навколишнім середовищем. За умови зміни добробу
ту та системи соціального захисту громадян, збільшу
ється або навпаки зменшується рівень транспортної
рухливості. На підставі значень показників СПП фор
мується уявлення про ступень загальноекономічного
розвитку. А від розгалуженості транспортних комуні
кацій і стану транспортних засобів залежать властивості
перевезень, а отже ступень вимогливості пасажирів, ви
робничий потенціал і перспективи розширення діяль
ності економічних та соціальних об'єктів.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Належність СПП до сфери послуг не викликає за
перечень. А отже не можна не погодитися з необхідні
стю забезпечення стійкого і сталого розвитку СПП в
контексті кастомізації економіки. Між тим необгрун
товане наповнення економічної діяльності надмірним
соціальним змістом в умовах відсутності цілісного і
адекватного суспільному навантаженню механізму вре
гулювання суперечностей обумовлює господарську роз
балансованість і деструктивний характер галузевого
функціонування.
Особливості розвитку пасажирського транспорту і
можливості задоволення потреб населення у пере
міщенні завжди знаходилися у центрі уваги вчених
транспортників. Сучасною системою наукових знань (у
дослідженнях Аксенова І.М. [1], Базилюка А.В. [2], Бор
данова С.В. [3], Висоцької І.І. [4], Гудкова О.М. [5], Ка
рась О.О. [6], Котик В.О. [7], Семенцової О.В. [8], Сич
Є.М. [9] та ін.) створена теоретикометодологічна база
для вирішення багатьох питань галузевого розвитку.
Проте, враховуючи глибоку відпрацьованість окремих
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аспектів економічної діяльності, загальної оцінки пер
спектив функціонування й розвитку галузі з позицій
сервісної економіки та соціальної держави не надаєть
ся. У зв'язку з цим виникає необхідність з'ясування го
ловних умов збалансування суспільнотранспортних
суперечностей і формування загальної ідеології со
ціальноекономічного врівноваження в СПП.
РЕЗУЛЬТАТИ
У наслідок неузгодженості вимог сучасного цивілі
заційного розвитку в СПП виникає суспільнотранспор
тний парадокс: з одного боку, необхідно виконувати
глобальне соціальне замовлення, з іншого — задоволь
няти вимогливі індивідуальні запити і забезпечувати ви
сокий рівень сервісу. Суперечливість зазначеного суд
ження викликає справедливе питання: як можна вима
гати від перевізників відповідності світовим стандартам,
а від СПП прогресивного сучасного зростання, якщо об
межуються можливості самоорганізації, а правові інсти
тути або не діють, або взагалі відсутні? Дати відповідь
на парадоксальне питання дозволяють узагальнення
фундаментальних аспектів функціонування і розвитку
СПП. Слід зазначити, що в умовах стихійного збалан
сування протилежних вимог економічні відносини ви
никають лише між виробником і споживачем. Кожний
окремий прояв виробничоспоживчої взаємодії відби
вається на загальній сукупності зв'язків, структурно
функціональна зміна якої у свою чергу впливає на май
бутні обопільні вподобання, але градієнт розвитку ба
гато в чому визначається комплексом базових положень
і вихідних правил. Якщо зазначена взаємодія підпоряд
кована ідеологічним уявленням, систематизованим у
концепції сервісної економіки, тобто спрямована на
індивідуалізацію і персоніфікацію обслуговування, діа
логовий та інтерактивний виробничоспоживчий зв'я
зок, технологізацію та інформатизацію виробництва за
умови врахування споживчих потреб і стандартизації
товарних властивостей [10; 11 та ін.], ланцюг "споживач
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— виробник" є відносно автономним, не потребує зас
тосування специфічних регуляторів та підпорядкований
дії загальних для будьяких видів діяльності правових
інститутів. У такому випадку мова йде про взаємодію
платоспроможного і вимогливого споживача з само
стійним у прийнятті рішень суб'єктом господарювання,
локалізація відносин відбувається у комерційному сек
торі СПП, при цьому пасажир надає перевагу послугам
більшої швидкості, комфорту та сервісу, а перевізник з
метою максимізації потенціалу доходності забезпечує
диференціацію та ускладнення пропозиції. Як наслідок
створюються умови для формування в СПП сукупності
послуг кількісно обмеженої якістю.
Якщо в економічні відносини втручаються суспільні
інтереси, взаємодія підпорядковується ідеологічним по
ложенням концепції соціальної держави, проголо
шується перевага критеріїв соціальної справедливості,
солідарності і субсидіарності зв'язків, загальної доступ
ності та суспільно прийнятної якості соціальних благ
[12; 13 та ін.], до яких у певному ступені відносяться по
слуги СПП. При цьому перевезення здійснюються по
при низьку платоспроможність окремих категорій па
сажирів, і не лише здійснюються, а навіть зростають до
суспільно необхідного рівня. У такому випадку еконо
мічна система СПП частково набуває ознак соціалізації,
ланцюг "споживач — виробник" розширюється за ра
хунок держави, формуються відносини між обмежено
платоспроможними пасажирами і обмежено вільними
у прийнятті рішень перевізниками, які локалізуються у
соціальному секторі СПП. Об'єктом концентрації ува
ги і виробника, і споживача стають базові властивості
обслуговування, при цьому важливість швидкості та
часу зменшується, головними стають кількісні парамет
ри перевізної діяльності, як наслідок створюються умо
ви для формування сукупності послуг СПП, кількісно
не обмеженої якістю але обмеженою суспільною необ
хідністю.
Враховуючи логіку формування економічних відно
син, утворюються підстави для формулювання першої
умови врегулювання суспільнотранспортних супереч
ностей, за якою обидва підходи мають право на існу
вання в межах СПП і в умовах спільної реалізації пе
редбачають спів (по суті компромісне) існування. Між
тим, розуміння компромісної основи локальної взає
модії не достатньо для усвідомлення цілісності всієї
діяльності СПП. Поки що мова йшла про економічну
взаємодію без набуття загального соціального значен
ня і відбудову зв'язків за схемою "споживач — вироб
ник" (віддаючи перевагу саме споживачу, приймаючи за
основу умови кастомізації) та з отриманням такого роду
змісту і подовженням ланцюга з додаванням ланок або
у напрямі "споживач — виробник — держава", якщо
вагомості набувають перевезення в цілому, або у на
прямі "держава — споживач — виробник", якщо у центрі
уваги спільноти знаходяться окремі категорії громадян
(найменш захищені в економічному сенсі). Проте відо
соблення різних сегментів СПП недостатньо. З метою
надання цілісності сукупності різних видів соціально
економічних відносин виникають вагомі підстави для
формулювання другої умови врегулювання суспільно
транспортних суперечностей, відповідно до якої сегмен
ти, виділені згідно з протилежними підходами, мають
не лише співіснувати, а й доповнювати діяльність один
одного. Але лише визнання необхідності двохсекторної
організації відносин з комплементарним розумінням
цілісності СПП не може остаточно пояснити спосіб ут
ворення та уточнення зв'язків в окремих складових.
Повертаючись до особливостей врегулювання суспіль
нотранспортних суперечностей, слід детальніше зу
пинитися на принципі виключення. По суті він зводить
ся до відсторонення окремих потенційних пасажирів з
кола реальних користувачів за ознакою платоспромож
ності. По іншому розуміється його значення у сегмент
ному розрізі. У комерційному секторі СПП принцип
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виключення споживачів відповідає вимогам сервісної
економіки та виключає утворення невигідних для обох
сторін відношень. У соціальному — перетворюється у
принцип заохочування виробників, спрямований на
створення збалансованих умов надання перевізником
невигідних але суспільно необхідних послуг. Усвідом
люючи важливість принципу виключення, встанов
люється третя з умов врегулювання суспільнотранс
портних суперечностей, за якою спосіб формування
економічних відносин у кожному сегменті СПП різний,
а отже порізному виявляється вплив на транспортне
виробництво і споживання.
Якщо орієнтуватися на синтезоване сприйняття
змісту зазначених умов виробничоспоживчого врегу
лювання, то різні уявлення про цілі функціонування
СПП, виражені через концепції сервісної економіки і
соціальної держави та розглянуті в форматі транспор
тного обслуговування населення, дозволяють точніше
представити рух від комерціалізації до соціалізації та у
зворотному напрямі. Деталізуючи зміст умов, які у при
кладному сприйнятті набувають характеру вимог, за
допомогою співвідношення основних суспільних явищ,
пояснення сутності економічних процесів та чіткого і
лаконічного формулювання головних відмінностей,
формується мережа символічних узагальнень та
ціннісних установок, яка дозволяє вивільнити процес
прийняття рішень від неадекватних вихідній ситуації
схильностей сприйняття майбутніх подій та забезпечи
ти стійкий цілеспрямований характер побудови систе
ми соціальноекономічних відносин.
В інтересах утвердження можливостей досягнення
економічної рівноваги сукупність соціальноекономіч
них відносин доречно виразити через зв'язки, які вини
кають у змішаній системі "споживач — виробник — дер
жава", що припускає формування ланцюгів за різними
схемами. За допомогою систематизації онтологічних
уявлень та організації окремих змістовних складових у
спільне поняття можна сформулювати загальну концеп
туальну модель, що пов'язує постановку проблеми з
методологією її вирішення, та ввести в теоретичне се
редовище термін "квазісервісний". Етимологічна осно
ва поняття "квазісервісний" дозволяє тлумачити його
зміст через сутнісне поєднання значень слів "квазі" і
"сервіс". Розуміючи, що "квазі" як частина складних слів
наповнює їх значенням "уявний", "майже", "близько", а
"сервіс" у буквальному розумінні означає надання по
слуг для задоволення потреб населення, то квазісервіс
ний отримує попередній розмитий, розсіяний, навіть
дифузний образ, близький до сучасного сприйняття
обслуговування в його персоніфікованому, інтерактив
ному контексті, але не тотожній йому у зв'язку з безпо
середнім відношенням до квазісуспільних (змішаних)
благ.
Наведені вище міркування з урахуванням етимології
запропонованої категорії дозволяють доповнити бук
вальний зміст поняття специфічною соціальноеконо
мічною сутністю, яка, з одного боку, пояснює причини
надання майже індивідуалізованих послуг, а з іншого —
передбачає способи вирішення виникаючих у зв'язку з
цим протиріч. Отже, прикметник квазісервісний позна
чає будьякі процеси та явища, зорієнтовані на забез
печення суспільно необхідного за обсягом і якістю пер
соніфікованого обслуговування в змішаній системі "спо
живач — виробник — держава" з одночасною дією прин
ципів виключення споживачів (комерційні послуги лан
цюга "споживач — виробник") і заохочування вироб
ників (соціальні послуги ланцюга "споживач — вироб
ник — держава" або "держава — споживач — вироб
ник").
Звернення до даної категорії пов'язане з ідеями
широкого застосування теоретичних моделей розме
жування неоднорідної за своїм призначенням сукуп
ності послуг СПП, коли завдання соціальноекономіч
ного врівноваження переносяться на окремі суспільно
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транспортні рішення. Оскільки формування
суспільних відносин на базі квазісервісного
підходу дещо відрізняється від традиційних
методологічних установок, які передбачають
суцільне обмеження процесів тарифоутво
рення, часткову компенсацію недоотрима
них вигод, широке застосування пільг і ба
зуються швидше на адміністративному ніж
на економічному фундаменті, необхідно де
талізувати і більш наочно представити пояс
нювальну сторону запропонованих ідеолог
ічних положень.
Виходячи з того, що суспільнотранспор
тних протиріччя сфокусовано на проблемах
кількості (індивідуальне обслуговування та
масове надання послуг), якості (комплексне,
а отже багатоскладове обслуговування та
обслуговування з суспільнодостатнім
рівнем якості) і вартості (забезпечення по
вної сплати або реалізація за пільговими
умовами), а також зважаючи, що узагальню
ючими явищами, які допускають і навіть ви
магають економічного врівноваження, є ви
годи і витрати, виникає можливість система
тизації економічних складових СПП у мат
ричному вигляді. При цьому матриця має
форму трьохфакторної абстрактної, ідеалі
зованої моделі, зважаючи на кількість заці
кавлених сторін, які отримали умовне позна
чення через споживача, виробника, держа
ву (рис. 1).
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НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Стаття присвячена питанню вдосконалення державної політики у сфері раціонального використання
та охорони сільськогосподарських земель в Україні. Обгрунтовано потребу впровадження державної Про9
грами охорони сільськогосподарських земель та подано пропозиції щодо консервації земель. Окремий ак9
цент зроблено на заходах держави щодо зменшення рівня розораності сільськогосподарських угідь.
This article deals with the issue of improving public policy in sphere of rational use and protection of agricultural
land in Ukraine. The need to set the State program of agricultural land is substantiated and proposals for land
conservation are done. A special emphasis on the activities of the state to reduce arable farmland are made.
Ключові слова: державна політика, сільськогосподарські землі, раціональне землекористування, охорона земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даний час існує багато невирішених проблем зако
нодавчого та нормативного характеру, пов'язаних із раціо
нальним використанням та охороною сільськогосподарсь
ких земель, які потребують державного втручання. Оскіль
ки покращення використання земель з екологічної позиції
є важливою проблемою регулювання земельних відносин з
боку держави, то державна політика повинна зводитися до
покращення якості земель у напрямі максимального залу
чення до господарського обігу продуктивних земель та їх
ефективного використання за основним цільовим призна
ченням, створення найсприятливіших умов для високої про
дуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на
одиницю площі максимальної кількості продукції за наймен
ших витрат праці та коштів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Раціональне використання земель та їх охорона дедалі
частіше стають предметом наукових досліджень, результа
ти яких запроваджуються у практиці аграрного виробниц
тва. Значний внесок у теорію та методологію дослідження
проблем підвищення ефективності використання, відтворен
ня і охорони земельних ресурсів зробили Д.С. Добряк [2],
М.В. Роїк [6], В.М. Трегобчук [7], Ю.Ю. Туниця [8] та ін. Не
применшуючи наукові здобутки вказаних науковців, варто
все ж зауважити, що потребує поглибленого дослідження
проблема покращення раціонального землекористування і
стимул до цього з боку держави та впровадження у життя
державної політики раціонального використання та охоро
ни земель.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті полягає в розробці пропозицій щодо
покращення раціонального використання і охорони земель
на основі впровадження відповідної державної політики у
цій сфері.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Раціональне використання земель означає максималь
не залучення до господарського обігу всіх земель та їх ефек
тивне використання за основним цільовим призначенням,
створення найсприятливіших умов для високої продуктив
ності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю
площі максимальної кількості продукції за найменших вит
рат праці та коштів. У свою чергу охорона земель передба
чає сукупність науково обгрунтованих заходів, спрямова
них на ліквідацію надмірного вилучення земельних фондів
із сільськогосподарського обігу внаслідок господарської
діяльності. Згідно ст. 164 Земельного кодексу України охо
рона земель включає:
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а) обгрунтування і забезпечення досягнення раціональ
ного землекористування;
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель
та чагарників від необгрунтованого їх вилучення для інших
потреб;
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболо
чування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення,
забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоак
тивними речовинами та від інших несприятливих природ
них і техногенних процесів;
г) збереження природних водноболотних угідь;
г) попередження погіршення естетичного стану та еко
логічної ролі антропогенних ландшафтів;
д) консервацію деградованих і малопродуктивних
сільськогосподарських угідь [3].
Отже, раціональне використання й охорона земельних
ресурсів включають дві групи питань:
1) охорона землі від виснаження і підвищення її родю
чості — економічна група;
2) охорона від забруднення та його попередження —
екологічна група.
Реалізація державної політики, спрямованої на високо
технологічне екологобезпечне землекористування, що
відповідає характеру регульованої, соціально орієнтованої
ринкової економіки, має стати базисом управління земель
ними ресурсами. Держава повинна регулювати процес рац
іонального використання земель у напрямі економічного
стимулювання землевласників та надання коштів на заходи
по підвищенню продуктивності земельних ділянок. Основ
ною метою такого стимулювання має бути збільшення ви
робництва конкурентоспроможної продукції сільськогос
подарськими виробниками за мінімальної екологічної шко
ди земельним ресурсам.
Перш за все, потрібно наголосити на необхідності існу
вання загальнодержавної Програми охорони сільськогос
подарських земель, яка повинна передбачати впроваджен
ня екологічно безпечних технологій господарювання та
ощадливого використання сільськогосподарських земель.
Основними пунктами Програми повинні бути наступні по
ложення:
— ліквідація надмірного вилучення земель із сіль
ськогосподарського обігу внаслідок промислового, транс
портного, міського і сільського будівництва та видобутку
корисних копалин;
— запобігання підтопленню, заболоченню засобом
гідротехнічного й меліоративного будівництва;
— покращення фізикохімічних властивостей земель,
параметри яких знижуються при застосуванні мінераль
них добрив та засобів захисту рослин від шкідників і хво
роб;
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грунтів потребують деталізації на
рівні територій сільських рад, окре
мих земельних ділянок, окремих
Площа
Виробництво
Групи обземлевласників та землекористу
с.-г.
валової продукції
ластей за
вачів з метою визначення доціль
Області
угідь,
с.-г. на 1 га с.-г.
лісистістю
ності їх вилучення із сільськогоспо
тис. га
угідь, тис. грн.
території
дарського обробітку. Крім того, для
АРК, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
усвідомлення її потреби новим зем
4,4–11,1
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська,
19406,8
1821,9
левласникам і землекористувачам
Полтавська, Херсонська
потрібно здійснювати пропаганду
Вінницька, Луганська, Тернопільська, Харківська,
екологічних знань у засобах масової
13,2–16,2
10412,8
2611,5
Хмельницька, Черкаська
інформації, в яких би збереження й
Київська, Львівська, Сумська, Чернівецька,
охорону грунтів висвітлювали як
19,3–31,9
7174,7
2642,7
Чернігівська
священний обов'язок кожного зем
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Іванолероба. Чітка послідовність здійс
34,5–56,8
4581,6
3053,6
Франківська, Рівненська
нюваних операцій щодо консервації
сільськогосподарських угідь разом
У сукупності 25
41576,0
2420,0
із усвідомленням землекористувача
— запобігання забрудненню грунту відходами промис ми необхідності таких дій будуть сприяти раціональному ви
лового виробництва, паливом і мастильними матеріалами користанню та охороні земель, покращенню родючості
грунтів та їх екологічної характеристики.
при виконанні сільськогосподарських робіт;
Необхідно згадати ще й такий момент. Стаття 205 Зе
— захист від водної та вітрової ерозії, раціональне управ
ління грунтотворним процесом в умовах інтенсифікації мельного кодексу України говорить про те, що власник землі
сільськогосподарського виробництва та його індустріалізації; чи землекористувач має право на компенсацію з бюджет
— запровадження екологічного страхування земель них коштів зниження доходу внаслідок тимчасової консер
сільськогосподарських підприємств на випадок техногенних вації деградованих та малопродуктивних земель, що стали
такими не з їх вини [3]. Проте існуюче законодавство про
катастроф;
— застосування технологій, які сприяють збереженню консервацію земель не регламентує засад компенсації, а
закони про державний бюджет традиційно не передбачають
й підвищенню родючості грунтів.
Реалізації цих завдань сприятиме прийняття законів спрямування коштів на таку компенсацію. Нема чітких ре
України "Про раціональне землекористування", "Про охо комендацій про джерела фінансування заходів щодо кон
рону грунтів", "Про підвищення родючості та охорону сервації земель і в наказі № 175 від 17.10.2002 р. Держком
сільськогосподарських земель", де би були встановлені чіткі зему України "Порядок консервації земель".
У цьому випадку необхідно здійснювати вагомі дотації
нормативи плати за використання сільськогосподарських
земель як природних ресурсів, визначені механізми стиму з Державного бюджету для проведення цих робіт, бо зем
лювання ощадливого господарювання на землі, обгрунто левласники і землекористувачі нині не в змозі фінансувати
вані шляхи впровадження землеохоронних та землевіднов їх. Крім того, необхідно до цієї роботи залучити грунтоз
навців і спеціалістів з екології землекористування, щоб ви
лювальних заходів тощо.
Також реалізація державної політики у сфері раціо конати її висококваліфіковано і сприяти поліпшенню еко
нального використання та охорони земель потребує розроб логічної ситуації в межах деградованих земель. Адже за
лення і затвердження Кабінетом Міністрів України відпов існуючих умов механізм консервації земель та його складо
ідних науковометодичних положень щодо її здійснення. ва — відшкодування зниження доходів власників землі та
Зокрема, на загальнодержавному рівні необхідно врегулю землекористувачів — працювати не може.
Також слід зазначити, що згідно статті 172 Земельного
вати питання плати за землю, адже вона у сучасних умовах
не лише не стимулює раціональне використання земель, а кодексу України консервація може здійснюватися шляхом
навпаки — завдає значної шкоди землекористувачам. Го заліснення. Відомо, що підвищення рівня лісистості тери
ловна причина полягає в тому, що кошти від плати за землю торії позитивно впливає на економічні показники ефектив
не використовуються на фінансування заходів, спрямова ності функціонування виробників сільського господарства,
них на поліпшення використання та охорони земель. Вони зокрема на вихід продукції з одиниці площі, що показано у
йдуть на погашення бюджетних боргів держави й інші цілі, табл. 1, дані якої свідчать про те, що зі зростанням рівня
не зв'язані з вирішенням земельних проблем. Тому власни лісистості території, яку характеризує коефіцієнт лісис
ки сільськогосподарських земель не одержують кошти на тості, зростає показник виробництва валової продукції
відтворення родючості грунтів, внаслідок чого знижується сільського господарства на 1 га сільськогосподарських угідь.
продуктивність угідь і погіршується їх екологічний стан.
У цій ситуації варто звернутися до досвіду Польщі, у
У зв'язку із цим необхідно розробити Порядок фінан якій Програма активізації сільської місцевості, розпочата
сування заходів, спрямованих на поліпшення використан напередодні вступу Польщі до ЄС, передбачає компен
ня та охорони земель сільськогосподарськими підприєм саційні доплати за заліснення сільськогосподарських земель
ствами. З цією метою необхідно передбачити об'єднання та здійснення догляду за насадженнями. Отримувачами
коштів, які вносяться у вигляді плати за землю, на єдиному компенсації є сільськогосподарські виробники або їх гру
рахунку регіональних бюджетів для того, щоб компенсову пи, залісненню підлягає не менше 3 га. Оплата здійснюєть
вати землевласникам втрати, які ті здійснюють з метою по ся одноразово з розрахунку: через рік — фінансова допо
кращення родючості грунтів. Так буде реалізовуватися мога на заліснення; за 5 років — премія "за опіку"; за 20 років
принцип справедливого перерозподілу коштів та з'явиться — премія за заліснення. Залежно від конфігурації території
додаткове заохочення для землевласників підвищувати ро та виду насаджень оплата становить за хвойні дерева —
дючість сільськогосподарських земель.
1018—1207 євро/га, листяні — 1184—1397 євро/га [1].
Також важливим заходом охорони земель може стати
Взагалі ідея розширити площу лісів є благородною та
розробка на державному рівні механізму звільнення влас екологічно вірною в стратегічному плані, адже саме заліс
ників землі і землекористувачів від плати за земельні ділян нення територій є одним із найефективніших способів кон
ки, які перебувають у тимчасовій консервації, якщо іншими сервації сільськогосподарських угідь та захисту їх від нега
способами неможливо відновити родючість грунту. Залеж тивного природного та антропогенного впливу. Тому на
но від виду і ступеня деградації малопродуктивних земель державному рівні слід передбачити відшкодування власни
консервацію треба проводити за такими напрямами:
ку, якщо його земельна ділянка передається у держлісфонд,
— консерваціярегламентація, за якої вирощування або для громадського рекреаційного використання, при цьо
сільськогосподарських культур регламентоване необхідні му сума компенсації не повинна бути меншою, ніж середня
стю вжиті прості агротехнічні чи агромеліоративні заходи; вартість ціни за одиницю землі у певному регіоні. Варто доз
— консерваціюреабілітацію проводять шляхом тимча волити власникам лісів, зокрема й держлісгоспам, придба
сового залуження грунтів, які в цей час можуть відновити ти такі землі. Якщо власник земельної ділянки, яка підлягає
первинну родючість і знову бути використаними під ріллю; залісненню, не захоче передати її іншим юридичним осо
— консерваціятрансформація передбачає докорінну бам, то він повинен зобов'язуватися у чітко визначені стро
зміну використання шляхом переведення ріллі в постійні ки провести заліснення цієї ділянки згідно з проектною до
кормові угіддя, ріллі та кормових угідь — під заліснення.
кументацією і створити насадження, які відповідали б ви
Усі напрями консервації різного ступеня деградованості могам для цієї зони. Держава при цьому має компенсувати
Таблиця 1. Залежність виробництва валової продукції сільського господарства
на 1 га с.:г. угідь в областях України від лісистості їх території, 2010 р.
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витрати на створення насаджень та Таблиця 2. Залежність виробництва валової продукції сільського господарства
виплачувати певні суми на утримання
на 1 га с.:г. угідь в областях України від розораності їх території, 2011 р.
цих насаджень. Досвід Євросоюзу
довів ефективність такої практики [5].
Групи областей
Площа с.Виробництво валової
Закономірно, що процес заліснен
за розораністю
Області
г. угідь,
продукції с.-г. на 1 га
ня деградованих сільськогосподарсь
території
тис. га
с.-г. угідь, тис. грн.
ких земель вимагає регуляції з боку
Волинська, Закарпатська, Іванодержавних органів влади. Цікавою, на 44,2–68.1
Франківська, Луганська, Львівська,
7379,0
5158,0
наш погляд, є думка про те, що існую
Чернігівська
че на сьогодні Державне агентство
АРК, Житомирська, Одеська, Сумська,
11452,2
4977,2
лісових ресурсів варто реформувати, 70,2–79,9
Рівненська, Харківська, Чернівецька,
та створити на його базі Державне
Донецька, Київська, Полтавська,
8500,1
6704,4
агентство лісостепових ресурсів та 80,0–81,5
Тернопільська, Хмельницька,
консервації земель, завдяки чому
Вінницька, Дніпропетровська, Заможна було б вирішити ряд протиріч, 84.5–90,2
порізька, Кіровоградська, Миколаївська,
14244,7
5731,8
які склалися як в екологічному, так і
Херсонська, Черкаська
юридичному аспекті. Оскільки голов
25
41576,0
5620,9
ним аспектом консервації земель є У сукупності
екологічний, то всі роботи по насад
їхнього усунення. У разі повторного виявлення зазначених
женню лісів повинні проводитись виключно у відповідності правопорушень винна особа повинна притягатися до відпо
до природнокліматичного зонування території країни. Та відальності.
ким чином, господарства в найбільш придатних для зрос
тання лісів регіонах (Поліссі, Карпатах, частково у Лісос
ВИСНОВКИ
тепу), змогли б займатись, як і раніше, насадженням та дог
Загалом, у напрямку формування ефективної держав
лядом за лісами. Окрім того, ці господарства мали б змогу ної політики у сфері раціонального використання та охо
займатись залісенням кар'єрів та звалищ й створенням на рони сільськогосподарських земель необхідно:
орних землях лісосмуг та доглядом за ними [4].
— запровадити комплексну систему державних стан
На рівні окремих регіонів варто відродити державну дартів, норм і правил у сфері використання, охорони і
службу, яка б опікувалась лісомеліоративними, рекреацій відновлення земельних ресурсів;
ними та лісогосподарськими насадженнями на землях, ви
— здійснити диференціацію та класифікацію заходів з
ведених з сільськогосподарського обігу; укомплектувати цю охорони земель та екологічної стабілізації землекористу
службу кваліфікованими фахівцями і покласти на них не вання за різними ієрархічними рівнями (державний, регіо
лише контролюючі, а й дорадницькі функції. Ця служба нальний, місцевий) та видами їх фінансування;
повинна готувати документи на розгляд місцевих органів
— провести консервацію деградованих, малопродуктив
влади про передачу державних земельних ділянок під залі них та техногеннозабруднених земель;
снення, визначати виконавців робіт, затверджувати проек
— збільшити лісистість території;
ти заліснення територій усіх категорій власності, контро
— припинити вилучення особливо цінних земель, зок
лювати якість їх проведення та визначати об'єми держав рема сільськогосподарського призначення, для несільсько
ного відшкодування за виконані роботи. Проекти заліснен господарських потреб;
ня територій доречно було б погоджувати з обласними уп
— вживати заходи щодо зменшення рівня розораності
равліннями лісового господарства або їх представництва сільськогосподарських угідь;
ми на місцях. Це дало б змогу здійснювати професійний
— здійснювати контроль за дотриманням земельного
контроль за якістю проектів та забезпечити державний кон законодавства.
троль за якістю лісокультурних робіт [5].
Основною метою державної політики має стати раціо
У сфері раціонального використання та охорони земель нальне й високоефективне використання сільськогосподарсь
також потребує вирішення проблема, яка стосується висо ких угідь, всебічна охорона та розширене відтворення родю
кого рівня розораності сільськогосподарських угідь. Загаль чості грунтів і формування сталого екологічного землекори
новідомо, що високий рівень розораності сільськогоспо стування сільськогосподарських підприємств. Застосування
дарських угідь є негативним явищем, проте наукових державою заходів екологічного впливу на підприємцівзем
підтверджень цього недостатньо. У зв'язку із цим вважає левласників та землекористувачів повинно відбуватися в гар
мо за необхідне проаналізувати вплив рівня розораності монії з дією загальних ринкових механізмів — лише у такому
сільськогосподарських угідь на вихід продукції сільського поєднанні буде максимальний ефект і у сфері сільськогоспо
господарства з одиниці посівних площ в областях України. дарського виробництва і у сфері екологобезпечного і раціо
Зазначені розрахунки наведені у табл. 2.
нального використання та охорони земель.
Отже, аналіз рівня впливу агрогосподарського і техно
генного навантаження на земельну територію свідчить про
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

У статті проаналізована сутність поняття "модель". Виявлені та доповнені причини використання мо9
делей в управлінні. Проведено дослідження основних моделей прийняття управлінських рішень у робо9
тах науковців, здійснена їх систематизація та аналіз.
There was a realizable analysis of essence of concept "model" in the article. Reasons of the use of models in a
management were exposure and addition. A study of basic models of acceptance of administrative decisions is
undertaken in works of scientists, their systematization and analysis are carried out.
Ключові слова: модель, нормативні, дескриптивні, детерміновані та стохастичні моделі.
Key words: model, normative, descriptive, determined and stochastic models.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Діяльність господарюючих суб'єктів є основою
розвитку економіки країни. Саме вона визначає чи
зможе держава конкурувати в умовах глобалізації,
економічних криз та швидкого розвитку інновацій.
Зважаючи на це, науковці особливу увагу приділя
ють розробці шляхів удосконалення системи управ
ління підприємством, підвищення обгрунтованості
управлінських рішень та мінімізації впливу суб
'єктивного фактору на результат. Сучасний інстру
ментарій прийняття управлінських рішень, що грун
тується на аналітичній та інформаційній основі, за
безпечує гнучкість та ефективність діяльності гос
подарюючої одиниці та можливість її подальшого
існування у жорсткому конкуруючому середовищі.
Саме тому розгляд моделей прийняття управлінсь
ких рішень, як складової такого інструментарію, є
одним із пріоритетних напрямів дослідження в науці
та практиці.

Н.В. [2] та Приймак В.М. [3] особливу увагу приділи
ли класифікації моделей прийняття управлінських
рішень та їх характеристиці, а такі науковці, як
Смірнов Є.А. [4], Гевко І.Б. [5], Мескон М., Альберт
М., Хедоури Ф. [6], Пирогова Е.В. [7] та Хомяков В.І.
[8] висвітлили у своїх роботах причини використання
моделей та їх аналіз.
Попри увагу з боку вчених до даного питання, на
явні напрацювання у даному напрямі потребують сис
тематизації та узагальнення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування сутності поняття "модель", виявлен
ня причин використання різних моделей в управлінні,
виділення основних моделей прийняття управлінських
рішень у роботах науковців, їх аналіз та систематиза
ція.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна наукова думка у сфері управління все
більше уваги привертає до зниження суб'єктивності про
цесу прийняття рішення та збільшення його науковості.
Розробляються новітні підходи та методи, які направ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
лені на оцінку альтернатив з найвищим ступенем систе
ТА ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ПРОБЛЕМОЮ
Дослідження моделей знайшло своє відображен матизації та аналізу. Основою таких методів прийнят
ня у роботах багатьох науковців. Зокрема, Злобина тя управлінських рішень є моделі.
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Термін "модель" має досить ба
Автор, джерело
Причини використання моделей
гато різноманітних трактувань. Зок
Гевко І. Б., [5, моделі дешевші і вимагають менше витрат часу, ніж
рема, дане поняття розглядається із
таких точок зору:
c. 27]
експериментування з реальними системами;
— зразок, що відтворює, імітує
дозволяють
менеджерам змоделювати велику кількість альтернатив;
будову і дію якогонебудь об'єкта,
використовується для одержання
дозволяють вводити дані, якими можна маніпулювати на нижчому
нових знань про об'єкт;
рівні;
— уявний чи умовний образ яко
гонебудь об'єкта, процесу або яви
дозволяють застосовувати системний підхід до аналізу проблеми;
ща, що використовується як його
вимагають введення обмежень по факторах, які мають невеликий вплив
"представник";
— зразок якогонебудь нового
на проблему.
виробу, взірцевий примірник чо
Мескон М.,
природна складність багатьох організаційних ситуацій;
гось;
— система математичних залеж
Альберт М.,
неможливість проведення експериментів у реальному житті, навіть
ностей або програм, що відображає
Хедоури Ф., [6, якщо вони необхідні;
суттєві властивості об'єкта, проце
су чи явища, які вивчаються [1, с.
c. 158]
орієнтація керівництва на майбутнє.
691].
Попри велику кількість тракту
вань дефініції "модель", її найваж
ливішою ознакою є те, що вона дає
спрощений образ, що відображає не
Авторське
складність організаційної ситуації та наявність багатьох факторів, що
всі властивості об'єктаоригіналу, а
лише ті, що є суттєвими для дослід
бачення
мають незначний вплив на проблему;
ження. В управлінні моделі викори
можливість моделювання значної кількості альтернатив та їх
стовуються для обгрунтування
рішень. Такі моделі повинні забезпе
проектування на майбутнє;
чувати як опис, так і пояснення, і
неможливість проведення експериментів або їх значна вартість;
прогнозування поведінки систем.
Моделі в управлінні можуть бути
скорочення термінів прийняття управлінських рішень;
розглянуті як консультуючі засоби,
накреслення направлення для вибо
застосування системного підходу;
ру найбільш ефективного варіанту
можливість коригування вхідних даних та критеріїв їх відбору.
рішення [2, с. 24].
Моделювання рішень створює
Рис. 1. Причини використання моделей
серйозну інформаційну і методоло
гічну базу їх структурного аналізу,
необхідну для вдосконалення управлінського процесу, скороченням термінів прийняття управлінських рішень.
а значить, — і для підвищення рівня управлінської діяль Це зумовлено тим, що на сьогоднішній день висувають
ності в цілому [3, с. 83].
ся вимоги досить швидкого прийняття управлінських
У той же час кожна модель повинна періодично пе рішень, адже це забезпечує підвищення конкурентоз
ревірятися на достовірність, точність та повноту. Пере датності підприємства та забезпечує значну економію
вірка на достовірність необхідна для роботи із нею в коштів.
умовах реального часу. Точність моделі характеризує
Також ми визначили можливість корегування не
ступінь співпадіння опису параметрів оригіналу із лише вхідних даних, а й критеріїв їх відбору, що забез
дійсним значенням цих параметрів. Чим точніше модель, печує більшу ефективність моделі процесу прийняття
тим вона дорожча. Точна модель не дає гарантії підго управлінських рішень.
товки ефективного рішення, адже людина може невірно
Варто погодитися із класифікацією основних кон
зрозуміти, не погодитися із рекомендаціями моделі [4, цептуальних моделей процесу прийняття управлінсь
с. 147].
ких рішень, що була запропонована багатьма науко
Загалом науковці виділяють декілька причин вико вцями. Зокрема, серед них можна відмітити Приймак
ристання моделей процесу прийняття управлінських В.М. та Злобіну Н.В. Їх узагальнення наведено на рис.
рішень, розвиваючи їх нами було запропонований онов 2.
лений перелік причин необхідності моделювання (рис.
Зокрема, вчені виділяють такі основні концепту
1):
альні моделі, за допомогою яких може описуватися
— складність організаційної ситу
ації та наявність багатьох факторів, що
Нормативні
Одноперіодні
мають незначний вплив на проблему;
— можливість моделювання знач
Багатоперіодні
ної кількості альтернатив та їх проек Дескриптивні
тування на майбутнє;
Основні моделі
— неможливість проведення експе Індуктивні
Одноцільові
процесу
прийняття
риментів або їх значна вартість;
управлінських
— скорочення термінів прийняття Дедуктивні
Багатоцільові
управлінських рішень;
рішень
— застосування системного підхо
Проблемноду;
Детерміновані
— можливість коригування вхідних орієнтовані
Стохастичні
даних та критеріїв їх відбору.
Опрацювавши наукові доробки, Моделі рішення
нами були доповнені причини викори
Рис. 2. Основні моделі процесу прийняття управлінських рішень
стання моделей таким елементом, як
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процес прийняття управлінських рішень в органі
зації:
— нормативні: описують стратегію поведінки при
виробленні рішення, яка орієнтується на заданий кри
терій [5, с. 30];
— дескриптивні: призначенні для описання та пояс
нення явищ, які фактично спостерігаються або для про
гнозування цих явищ [7, с. 25];
— індуктивні: будуються на основі узагальнення
спостережень за одиничними частковими фактами, що
вважаються важливими для прийняття управлінського
рішення;
— дедуктивні: базуються не на аналізі конкретних
фактів, а на спрощеній системі гіпотетичних ситуацій [3,
с. 87];
— проблемноорієнтовані: будуються на зануренні
нових методів моделювання, що застосовуються до пев
ної проблемної ситуації прийняття рішення;
— моделі рішення: розробляються з розрахунком
можливостей проведення експериментів з ними, а також
можливостей сучасних управлінських технологій і на
правленні на вирішення найважливіших управлінських
задач [2, с. 25];
— одноперіодні: грунтуються на припущені, що
сума оптимальних одиничних рішень в окремі періо
ди прийняття рішень також дають оптимальне рішен
ня;
— багатоперіодні: припускають комплексне рішен
ня управлінської проблеми з урахуванням усього пері
оду прийняття управлінського рішення [3, с. 88];
— одноцільові: мають чітко визначену ціль, до до
сягнення якої прагне організація, або декілька цілей,
агрегованих у вигляді одного комплексу цілі;
— багатоцільові: припускається стремління до до
сягнення декількох незалежних цілей, які не зводяться
до однієї комплексної [2, с. 25];
— детерміновані: результати на виході однозначно
визначаються управлінською дією;
— стохастичні: при зазначенні на вході моделі пев
ної сукупності значень на її виході можуть бути отри
манні різноманітні результати у залежності від дії ви
падкового фактору [7, с. 25].
Зазначимо, що кількість можливих управлінських
моделей може бути такою великою, як і кількість про
блем, для вирішення яких вони передбачені. Найбільш
поширеними з них є моделі управління запасами, ма
сового обслуговування, лінійного, нелінійного і ди
намічного програмування, графічні та аналітичні мо
делі економічного аналізу, сітьові моделі, математичні
моделі урахування фактору часу, ризику тощо [8, с.
239].
Кожна з цих моделей спрямована на вирішення пев
них проблемних елементів, що можуть виникнути на
підприємстві під час його діяльності.
Зокрема, модель управління запасами спрямова
на на забезпечення найвищого рівня обслуговуван
ня покупців при мінімізації поточних витрат, пов'я
заних із утримуванням запасів. Ефективність вико
ристання запасів впливає на стан і динаміку активів
підприємства, їх оборотність і рентабельність, а
структура джерел та умови фінансування запасів —
на рівень фінансової стійкості підприємства [9, с. 62].
Як найбільш доступний метод моніторингу товарних
запасів підприємства може бути використаний логі
стичний підхід, що базується на класифікації това
рообігу і товарних запасів, вимірюваних в одиницях
реалізації або запасу (ABCаналіз), та їх класифі
кації за структурою споживання (XYZаналіз) [10, с.
315].
Моделі економічного аналізу включають у себе мо
делі для визначення умов беззбитковості, забезпечен
ня заданого прибутку або рентабельності, моделі гра
ничного аналізу тощо. Вони дозволяють виявити вплив
структури собівартості, цін, інфляції, обсягів виробниц

40

тва та інших факторів на результати господарської
діяльності [8, с. 242].
У процесі оцінки інвестиційної привабливості під
приємства все більше набуває використання модель
лінійного програмування, що є однією із найрозвинені
ших галузей математичного програмування та теорії
оптимізації. Методи розв'язування лінійного програму
вання: метод потенціалів, симплекс та двоїстий [11, с.
79].
Моделі з урахуванням фактору часу дозволяють
врахувати економічну нерівнозначність різночасних
витрат і результатів. Якщо варіанти рішень відрізняють
ся терміном здійснення, то для їх оцінки необхідно ви
користовувати фактор часу, тому що некоректно по
рівнювати гроші в різні відрізки часу без їх приведення
до якогось моменту [8, с. 305].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ
Таким чином, розробка моделей є невід'ємною ча
стиною діяльності сучасного підприємства, що сприяє
підвищенню ефективності та прискоренню прийнят
тя управлінських рішень. Вони дозволяю удосконали
ти систему управління підприємством у цілому і, та
ким чином, безпосередньо впливають на його прибут
ковість та конкурентоспроможність. Значна кількість
моделей до зволяє вирішувати різноманітні уп
равлінські моделі базуючись на технологічних та ана
літичних підходах, які сприяють підвищенню обгрун
тованості прийнятих управлі нських рі шень та
мінімізують вплив суб'єктивних факторів. Саме тому,
розробка моделей та моделювання є актуальним на
прямом дослідження та потребує подальшого аналі
зу та розгляду.
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ВСТУП
У нашій державі кожна політична сила проголошує
підвищення рівня життя народу одним із своїх пріори
тетних завдань (враховуючи наші політичні реалії, про
це ми можемо чути ледь не щорічно). На жаль, гасла пол
ітиків не завжди корелюють із розробленою ще шість
років тому "Стратегією демографічного розвитку Ук
раїни на 2006—2015 рр." [1]. Що стосується самого по
няття якості життя населення, то через багатопла
новість цього показника для встановлення його
кількісних параметрів найкраще використовувати інтег
ральні показники [2], найважливішими із кількох де
сятків яких можна вважати наступні:
— довге життя (середня очікувана тривалість жит
тя і загальний коефіцієнт смертності);
— здоров'я населення (захворюваність, інвалідність,
рівень госпіталізації);
— охорона здоров'я;
— стійкість сімей;
— відтворення (коефіцієнт народжуваності та ко
ефіцієнт дитячої смертності);
— оздоровлення та відпочинок (кількість місць у
санаторіях та інших оздоровницях, рівень розвитку ту
ристичнорекреаційного потенціалу);
— освіта (охоплення дітей дошкільними закладами,
кількість школярів на одного вчителя, частка студентів
у загальній кількості населення);
— багатство (матеріальна забезпеченість на душу
населення);
— рівень споживання на душу населення [3].
Значна частина інноваційних планів та впроваджен
ня інвестиційних проектів або не доходить до практич
ної реалізації, або в дійсності приносить значно менше
користі, ніж планувалося. Деякі з причин цих тенденцій
криються у браку коштів, помилках оцінювання і конт
ролю над інноваціями, відсутності реальних інвесторів.
Учасників інвестиційного процесу цікавить насамперед
оцінка відповідності проекту їх суб'єктивним інтересам,
яка базується на індивідуальних витратах і цінах, попе
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редньому результаті ланцюга "проектування — виготов
лення — використання". Сучасний стан розвитку нау
ковотехнічного прогресу найтісніше пов'язаний з та
кою сферою економічної діяльності, як інновації та їх
роллю в залученні іноземних інвестицій у національну
економіку.
Піднімаючи проблему використання регенеративно
го матеріалу, ми розуміємо, що крім суто медичних, існу
ють ще певні моральні та правові колізії щодо широко
го застосування методу лікування стовбуровими
клітинами. Можна спостерігати, що зараз має місце де
яке звуження сфери державного регулювання в меди
цині та певне посилення правового захисту соціальних
інтересів наших громадян. Ця справа ускладнюється
тим, що при оновленні правової системи в Україні по
трібно кардинально вирішувати долю формально чин
них нормативноправових актів, котрі суперечать новим
нормативним рішенням або просто безнадійно застарі
ли [4].
Тема стовбурових клітин обговорюється дуже ак
тивно протягом останніх років тому, що з нею безпосе
редньо пов'язують перспективи розробки методів ефек
тивного лікування багатьох захворювань, а також мож
ливості омолоджування організму і реального продов
ження періоду активного життя людини. Цей метод
лікування останніми роками з успіхом практикувався в
клініках США та Ізраїлю. Важливою є практика по
єднання спеціального лікування в умовах стаціонару та
післяопераційного в умовах санаторіїв із широкими рек
реаційними можливостями країн сучасного світу [5]. В
Україні ставлення до цього методу досить скептичне,
як зі сторони суспільства, так і з боку зацікавлених інве
сторів, які могли б здійснити фінансування подібних
проектів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вважаємо, що пропонований корпоративний проект
створення основ для практичного застосування стовбу
рових клітин має місію забезпечення здоров'я громадян
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
України та зниження рівня смертності шляхом заміни
хворих клітин здоровими.
Метою впровадження інновації є розробка нових
методів заміни або регенерації нефункціонуючих клітин
і органів.
Інноваційними завданнями є:
— заміна і регенерація органів, що вийшли з ладу, з
використанням стовбурових клітин;
— відновлення зруйнованих і пошкоджених тканин;
— омолодження всього організму на клітинному
рівні.
РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасному світі зараз можна спостерігати нову
хвилю інвестування в підприємства, установи та об'єд
нання, які займаються розробкою нових технологій,
методів виробництва чи навчання і пошуком нових сфер
докладання своїх зусиль та вдосконалення наявних на
укових і технологічних здобутків. Цей процес пов'яза
ний з такою сферою економічної діяльності, як інно
вації та їх роллю в залученні іноземних інвестицій у на
ціональну економіку. Переваги іноземних інвестицій над
іншими видами економічної допомоги цілком очевидні.
Вони виступають додатковим джерелом інвестування у
вітчизняне виробництво, його модернізацію, розробку
та запровадження нових технологій. При цьому не
тільки не зростає зовнішній борг країни, а навпаки спо
стерігається сприяння отриманню коштів для його по
гашення. Завдяки виробничій та науковотехнічній ко
операції забезпечується прискорення інтеграції вітчиз
няної економіки у світову.
У даний час в Україні існує проблема високої смер
тності та низької тривалості життя як серед чоловіків,
так і жінок. Населення всього світу, не є винятком і Ук
раїна, звикло до традиційних методів лікування. Але як
це не сумно визнавати, медикаментозні засоби для ліку
вання багатьох захворювань себе уже вичерпали. А у за
пущених випадках не завжди може допомогти й опера
тивне втручання. Виходить, що потрібно шукати нові
ліки від широкого кола хвороб. Ми пропонуємо альтер
нативний метод — проект "Стовбурові клітини" для ком
паній, які займаються клінікофармацевтичними дослі
дженнями.
Стовбурові клітини — це клітини, що зберігають
потенціал до розвитку у різних напрямах, тобто здатні
дати початок багатьом, а в деяких випадках всім типам
клітин організму.
Поняття "стовбурові клітини" вперше з'явилося в
Росії ще на початку минулого століття. У 1908 році на
з'їзді гематологів у Берліні видатний російський гісто
лог А.А. Максимов виступив з новою теорією кровотво
рення і запропонував термін "стовбурові клітини". Саме
цей рік можна по праву вважати початком історії роз
витку досліджень стовбурових клітин. Вони можуть
давати початок будьяким клітинам організму — і
шкірним, і нервовим, і м'язовим, і клітинам крові. Прий
нято розділяти стовбурові клітини на ембріональні сто
вбурові клітини (виділяють з ембріонів на стадії блас
тоцисти — дуже ранній стадії розвитку, коли ще немає
ні тканин, ні закладок органів) і регіональні стовбурові
клітини (виділяють з органів дорослих осіб чи з органів
ембріонів більш пізніх стадій), які зберігають власти
вості ембріональних клітин, про що свідчать виявлені у
них ембріональні білкові маркери.
Зі стовбуровими клітинами — родоначальницями
всіх клітин організму — пов'язано багато надій меди
цини. Ці клітини, що не мають вираженої спеціалізації,
здатні багаторазово ділитися і дозрівати, перетворюю
чись на компоненти крові та клітинні елементи самих
різних тканин — від м'язової і хрящової до жирової і
нейрональної. В організмі дорослої людини стовбуро
вих клітин з віком стає менше. Найбільше їх у кістково
му мозку, і саме з трансплантації кісткового мозку по
чинається історія успішного застосування стовбурових
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клітин у медицині.
Концентрація стовбурових клітин в пуповинній
крові дещо нижча, ніж у кістковому мозку, але натомість
це клітини новонародженого — молоді, які не вичерпа
ли свого потенціалу. А тому вони швидше приживають
ся, активніше починають відновлювати систему крово
творення. У них дуже висока здатність до розмножен
ня і диференціювання (перетворення на клітини інших
видів), причому різноспрямована.
Тема стовбурових клітин є актуальною в останні
декілька років, бо з нею безпосередньо пов'язують пер
спективи розробки методів ефективного лікування ба
гатьох захворювань, а також можливості омолоджуван
ня організму і реального продовження активного пері
оду людського життя. Можна стверджувати, що стовбу
рові клітини — це реальна можливість зберегти життя
багатьом людям і зробити їх здоровими.
Але для того, щоб досліджувати і розвивати проект
стовбурових клітин, у такі розробки необхідно вклада
ти значні кошти. Слід констатувати, що інвестори до
сить неохоче вкладають у медицину, а тим більше в ті
галузі, які поки що вивчені недостатньо глибоко. Мож
на зрозуміти тих інвесторів, які просто не хочуть зай
вий раз ризикувати, але через це в учених досить часто
немає можливості для перевірки та практичної реалі
зації багатьох своїх важливих цікавих і неординарних
ідей. Потрібно довести потенційним інвесторам, що в
подібні розробки, а саме стовбурові клітини, вкладати
гроші вигідно. Вигідно не лише самим інвесторам, а дер
жаві та суспільству.
Ідея регенеративної терапії з використанням своїх
або чужих стовбурових клітин, а також використання
специфічних чинників зростання на сьогоднішній день
вже стала реальністю. Найбільш показовим у цьому
плані є приклад серцевосудинних захворювань.
Практично у всьому світі за кількістю хворих перше
місце займають серцевосудинні захворювання. Хіба що
в бідніших країнах ПівденноСхідної Азії, Африки, Ла
тинської Америки на перше місце виходять інфекційні
та паразитарні хвороби [6]. Статистичні дані дозволя
ють стверджувати, що захворювання системи кровооб
ігу в Україні на сьогодні є основною причиною перед
часної смертності населення. Зовнішні причини і ново
утворення посідають відповідно друге та третє місця.
Взагалі ж серцевосудинна патологія має в нашій країні
найбільшу значущість у формуванні смертності [7].
При більш детальному вивченні явища високої сер
цевосудинної смертності в Україні з'ясовується, що ос
новним внеском у зростанні її показників стало
збільшення рівня смертності у найбільш продуктивно
му віці 30—59 років, тобто віці, коли людина закінчила
базову освіту, набула певного досвіду і, відповідно,
більше може віддавати суспільству. Саме населення цьо
го віку більшою мірою формує національний продукт,
несе відповідальність за утримання дітей, людей похи
лого віку, непрацездатних.
Протягом століть лікування ішемічної хвороби сер
ця, інфаркту міокарду, серцевої недостатності пройш
ло великий шлях від медикаментозної корекції та хірур
гічного втручання до регенераційної терапії стовбуро
вими клітинами. Сьогодні клітинною кардіоміопласти
кою серцевосудинних захворювань займаються у про
відних клініках Європи, Азії та Америки. Накопичені
неспростовні докази безпеки та ефективності цього
методу.
Оскільки сучасна фармакологія та хірургія почали
"буксувати" у пошуках нових засобів і методик медика
ментозного та хірургічного лікування, учені всього світу
звернули увагу на стовбурові клітини, котрі володіють
високою проліферативною властивістю (здатність
клітин до швидкого розмноження), а також здатністю
до запуску механізму регенерації.
Конкретних прикладів, де можна і необхідно вико
ристовувати стовбурові клітини є багато: це трансплан
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зані з алогенними трансплантаціями (коли донор і
реціпієнт належать до одного виду) і протезуванням
органів.
Подія \ Рік
2007 2010
2020
2030
Неминучим наслідком зростання чисельності і ста
Діагностовано нових випадків
10.8 12.0 ---------ріння населення є поширення хвороб, частота яких
Померлих
7.4
7.6
9.3
11.5
збільшується з віком. Все більш складними завданнями
для сучасної медицини стають захворювання, що мо
Таблиця 2. Уперше зареєстровані захворювання в Україні, жуть призвести до інвалідності: хвороби серця, інсуль
тис. осіб [7]
ти, рак. Як і можна було припустити, частота випадків
смерті збільшується з віком, але при цьому рак посідає
У тому числі:
друге місце після нещасних випадків серед причин смерті
Рік
Усього
новоутворення
дітей.
1990
32188
310
У всьому світі в 2007 році було діагностовано 10.8
1992
33214
333
млн
випадків онкологічних захворювань та мало місце
1993
33833
332
7.4 мільйони випадків смерті від раку. За 2010 рік у світі
1994
31455
328
було діагностовано понад 12 млн нових випадків і 7,6
1995
32547
327
млн осіб померли від пухлинних утворень, що складає
1996
30169
335
приблизно 20 тис. смертей щодня. І якщо не лікувати
1997
31158
348
їх, не шукати, не знаходити нові способи лікування он
1998
31974
372
кологічних хворих, то, за статистичними даними ВООЗ,
1999
32959
382
число померлих з цієї причини 2020 року може досягти
2000
33471
382
9.3 мільйони осіб, а до 2030 року — зрости й до 11.5
2001
33192
394
мільйонів осіб (табл. 1). Півстоліття тому від раку по
2002
32233
382
мирав кожний десятий житель нашої планети. Зараз це
2003
32585
395
співвідношення наближається до 1:5.
2004
32573
406
Що стосується України, то в нашій країні на онко
2005
32912
408
2006
32240
414
логічному обліку перебуває понад 2 мільйони осіб. Ри
2007
32807
407
зик захворіти на рак протягом майбутнього життя має
2008
32467
406
кожний 5 українець. Аналізуючи вітчизняну медичну
2009
33032
407
статистику, можна побачити, що в Україні загрозливи
2010
33080
418
ми темпами зростає кількість новоутворень, зареєстро
2011
32381
423
ваних уперше, і яка від 2004 року перейшла рубіж у 400
тисяч наших співвітчизників і продовжує зростати, як
тація кісткового мозку, заміна м'язової, жирової, хря це показано у табл. 2.
щової тканин. Також є ряд важких захворювань (на
Основні захворювання та кількість померлих згідно
приклад, хвороба Паркінсона), у результаті яких гинуть статистичних даних МОЗ України представлені в табл.
клітини нервової системи — нейрони. На жаль, нейро 3. Від хвороб серця 2010 року в Україні померли майже
ни не відновлюються. У мозок хворого в ході операції півмільйона людей — це дві третини усіх зареєстрова
вводяться стовбурові клітини, змінені особливим чином. них смертей. Якщо в 1992 році виявили 1,4 мільйони сер
Такі методи лікування останніми роками з успіхом прак цевосудинних захворювань, то минулого року — май
тикувалися в клініках США та Ізраїлю. Ефект був при же 2,4 мільйони.
голомшливий. Всі ознаки хвороби Паркінсона зникали.
При цьому в 2010 році померли 14,6 тисячі людей —
У наший країні такі операції не проводилися, але див від інфекцій і паразитарних хвороб, 19,5 тисяч — від
лячись на позитивну зарубіжну статистику, нашим уче хвороб органів дихання, близько 89 тисяч — від онко
ним просто необхідно досліджувати та розробляти нові логії та 465 тисяч через проблеми з серцем — це майже
методи лікування хворих з використанням стовбурових 2/3 усіх смертей.
клітин. Це стає особливо важливим тому, що при ліку
У минулому 2011 році померло 664,6 тис. наших
ванні багатьох хвороб, таких як, наприклад, ішемічна співгромадян. Це дещо менше показників 2010 року,
хвороба серця, лікарська терапія практично вже досяг коли пішло з життя 698,2 тис. осіб.
ла своєї "стелі" [8].
Найбільше українці страждають від хвороб систе
Даний напрям, а саме, розробка стовбурових клітин ми кровообігу. З цієї причини в минулому році пішло з
є актуальною, оскільки застосування цього методу доз життя понад 440 тис. осіб. У розрахунку на 100 тис. осіб
воляє удосконалити процес відновлення тканин, а та від цього помирає близько тисячі наших співвітчизників.
кож подолати імунологічні та етичні проблеми, пов'я На другому місці знаходяться захворювання, пов'язані
з появою пухлин в організмі.
У першу чергу — це онко
Таблиця 3. Основні захворювання та померлі в Україні
логічні захворювання. Пухли
за 1995—2010 рр. [6]
ни забрали з життя близько
Частка від загальної кількості
88,9 тис. громадян України.
Тисяч осіб
померлих, %
Через проблеми з органа
1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р.
1995 р.
2000 р.
2005 р.
2010 р. ми травлення у 2011 році по
645,21
651,53
675,16
698,2
100
100
100
100
Загалом померлих
мерло понад 25 тис. жителів
У тому числі від:
нашої держави, через захво
хвороб системи
рювання органів дихання —
340,7
360,3
380,8
465,0
52,8
55,3
56,4
67,4
кровообігу
17,8 тис. осіб. Ускладнення
новоутворень
87,7
87,3
84,4
89,0
13,6
13,4
12,5
12,7
після грипу та пневмонії в 2011
хвороб органів дихання 31,6
30,0
16,9
19,5
4,9
4,6
4,1
2,5
році призвели до смерті 4,8
хвороб органів
20,0
18.9
23,6
25,0
3,1
2,9
4,1
3,5
тис. громадян. Дуже багато
травлення
людей помирає з причин, не
деяких інфекційних і
9,0
10,4
13,5
14,6
1,4
1,6
1,7
2,0
пов'язаних зі станом здоров'я.
паразитарних хвороб
Внаслідок нещасних випадків
інших хвороб
54,2
51,5
47,3
48,9
8,4
7,9
7,5
7,0
на дорогах України в минуло
випадків, не
му році загинуло 5,8 тис., а ще
пов’язаних із
101,9
93,2
92,5
84,5
15,8
14,3
13,7
12,5
захворюваннями
2,6 тис. людей потонули. У ре
Таблиця 1. Онкологічні захворювання XXI ст. у світі, млн
осіб [9]
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зультаті самогубства пішли з жит
Таблиця 4. Вигоди від реалізації проекту
тя в минулому 2011 році близько
Вигоди по групах населення у віці:
9 тис. осіб [6].
Старший за
Молодший працездатного
Працездатний
Висока смертність з цих причин
працездатний
говорить про те, що класичні мето Зниження
Економія витрат на
Економія витрат на лікування
Економія витрат
ди лікування не завжди допомага рівня
лікування
та скорочення виплат по
на лікування
соціальному страхуванню за
ють у боротьбі за життя. Медика захворюперіод тимчасової
ментозне лікування себе вичерпа ваності
непрацездатності. Додаткова
ло, а відтак потрібні нові розробки
вигода від виробництва
та методи лікування. Впроваджен
продукції через скорочення
ня стовбурових клітин і є відмінним
невиходів на роботу по хворобі
методом, який зможе врятувати Зниження
Економія витрат на лікування.
Економія витрат
Економія витрат на
життя людей. Якщо в Україні опе рівня
Скорочення витрат на виплату
на лікування.
лікування. Скорочення
рації з використанням стовбурових інвалідизації
пенсій по інвалідності.
Скорочення
витрат на виплату пенсій по
клітин поставити на "потік", то, як
Додаткова вигода від
витрат на
інвалідності. Додаткова
прогнозують учені, 30% смертей
виробництва продукції через
виплату пенсій
вигода від виробництва
скорочення вибуття з
по інвалідності
продукції протягом
можна буде запобігти і це буде
виробничого процесу
майбутнього життя
тільки початок. Можливо, надалі
(скорочення числа
працівників (скорочення
ця цифра помітно збільшиться.
числа непрацездатних
непрацездатних інвалідів)
Застосування стовбурових
інвалідів)
клітин "навмання" триває (зазвичай
«Вартість
Додаткова вигода від
Додаткова вигода від
за життєвими показаннями у тих ви Зниження
збережених
виробництва продукції
виробництва продукції
рівня
падках, коли інше лікування немож смертності
років»
протягом майбутнього життя внаслідок збільшення
ливе чи не допомагає). Але надії
чисельності зайнятих в
працівників. «Вартість
лікарів на те, що клітини самі зна
економіці: «Вартість
збережених років»
ють, що їм робити, потрохи розсію
збережених років». Економія
від скорочення соціальних
ються. Ученим стає цілком зрозумі
виплат у зв'язку з втратою
ло, що для серйозного цілеспрямо
годувальника
ваного використання їх фантастич
них можливостей, перш за все, слід
навчитися керувати їхньою поведінкою та віддавати сто рекреаційного комплексу, особливо санаторії, про
вбуровим клітинам команди зрозумілою їм мовою. Вчи філакторії та будинки відпочинку, що знаходяться у
тися цієї мови краще, звичайно, не в клініці, а в лабора кліматично комфортних зонах та мають належну ліку
торії, помістивши клітини в контрольовані умови і впли вальнопрофілактичну базу.
ваючи на них наперед відомими хімічними сигналами.
4. З метою продовження клінічних досліджень для
Вочевидь, що найбільш стабільні і безперечні успіхи запровадження технології застосування стовбурових
клітинної терапії пов'язані саме з таким підходом.
клітин, з метою профілактики старіння та продовжен
З плином часу розробка стовбурових клітин у світі ня довголіття українців вважаємо доцільним запропо
стрімко просувається вперед. Поступово зменшується нувати створення спеціального профілакторію в системі
кількість "невдало" прооперованих хворих (тих, яким Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН
було вирішено ввести стовбурові клітини в організм). України, як провідної наукової установи в галузі досл
Так, є певний ризик при використанні стовбурових ідження проблем старіння.
клітин, і щоб його знизити, зменшити кількість смер
Ми впевнені, що регенеративній терапії на рівні
тельно хворих і дати їм шанс прожити своє життя по клітин і органів належить велике майбутнє і в нашій
вністю — необхідно розвивати і вивчати ці клітини. Але країні.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ — СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Розглядається сутність поняття "якість освіти", окреслено її провідні складові; розкрито роль, меха9
нізми та особливості впливу якості освіти на економічний розвиток особистості та країни.
Essence of concept "quality of education" is examined, outlined its leading constituents; a role, mechanisms
and features of influencing of quality of education on economic development of person and country are exposed.
Ключові слова: якість освіти, управління якістю освіти, економічні механізми управління.
Key words: quality of education, quality management of education, economic mechanisms of management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО:ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Формування й реалізація ефективних стратегій со
ціальноекономічного та науковотехнічного розвитку
розглядається сьогодні як єдиний шлях успішного подо
лання кризи в глобальному масштабі. Разом з тим для
України така стратегія означає невідкладну необхідність
модернізації національної освіти, яка стає основною ре
альною можливістю подолання глибокої системної кри
зи і виходу країни на магістральну траєкторію сталого
інноваційного розвитку. Модернізація освіти — соціаль
но детермінований, керований процес, зміст і спрямо
ваність якого визначаються існуючими в суспільстві ме
ханізмами взаємодії різноманітних інтересів, характером
їх прояву в освітній політиці, у діяльності її основних
суб'єктів, насамперед держави. В умовах сьогодення ук
раїнська освітня політика, з одного боку, поступово на
буває сучасної конфігурації, а з іншого — є дієвим соц
іальним інструментом мобілізації наявних ресурсів, до
сягнення поставлених цілей у реформуванні освіти.
Як унікальне суспільне явище, освіта справляє ваго
мий вплив майже на всі аспекти життєдіяльності будь
якої країни, будьякого соціуму. Сучасна науковотехн
ічна та інформаційна революція зумовлює перетворення
освіти на складний соціальноекономічний організм, який
відіграє визначальну роль у суспільному прогресі люд
ства, є однією з найважливіших галузей трудової і пізна
вальної діяльності. Усе це зумовлює активізацію науко
вих пошуків, автори яких (В. Андрушенко, Б. Гершунсь
кий, Л. Губерський, В. Журавський, В. Кремень, В. Лу
тай, В. Ярошовець та інші) намагаються схарактеризува
ти особливості сучасного стану та спрогнозувати май
бутні тенденції розвитку теорії і практики в цій царині.
Роль освіти у суспільстві визначається тим, що шля
хом передачі знань, виховання вона генерує не лише
компетентних працівників, а й суспільно відповідальних
громадян. Причому найвище значення мають саме етичні
моменти втілення у свідомість людей високих мораль
них і культурних цінностей. Це зумовлено не лише гло
бальними проблемами, а й суто економічними. Харак
тер сучасного виробництва вимагає від виробника як
професійних навичок, так і реалізації його особистіс
них якостей та особливо — здатності до творчої праці.
Тому не можна не погодитися зі словами О. Кукліна про
те, що "модель організації масового виробника, який
потребує лише технічних знань на робочому місці, відхо
дить у минуле. Сучасне суспільство вимагає залучення
всієї особистості, особистісних якостей і прагнень лю
дини" [9, с. 224].
З огляду на це особливої значущості набуває про
блема якості освіти, визначення основних аспектів її до
сягнення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема якості освіти привертає увагу дослідників
різних галузей наукового знання. Особливо вагомі на
працювання з цього питання містять праці В. Вікторо
ва, Г. Дмитренка, В. Кременя, Л. Корнєєвої, О. Ляшен
ка, Т. Лукіної, С. Ніколаєнка, В. Нуждіна, В. Панасюка,
М. Поташника, М. Сіницького, А. Федько, Ю. Федько
та ін. У своїх дослідженнях науковці розглядають пи
тання державного управління якістю освіти, теоретичні
положення, практичні моделі і механізми здійснення
державного управлення якістю освіти, сутність та ме
тодологічні засади моніторингу якості освіти тощо.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Разом з тим, ученими не достатньо розкрито та дос
ліджено управління якістю освіти через категорію ефек
тивності та вплив її на економічний та науковотехніч
ний розвиток країни.
Метою статті є поглиблення розуміння та узагаль
нення підходів до визначення сутності якості освіти,
дослідження впливу на економічний та науковотехніч
ний розвиток країни, регулювання його пріоритетних
напрямів у контексті освітньої політики держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У філософському контексті якість — це внутрішня
істотна визначеність предмета, завдяки якій розгляну
тий об'єкт є саме цим, а не іншим об'єктом, а його скла
дові елементи характеризують специфіку, що дає змо
гу виокремлювати один об'єкт серед інших, становить
його специфіку і відрізняє певний предмет від усіх інших
[15]. Як бачимо, у філософії ця категорія не має оціню
вального характеру, тому немає сенсу ставити питання
про зміну якості, її оцінювання.
У словнику української мови якість інтерпретуєть
ся як ступінь вартості, цінності, придатності чогоне
будь для його використання за призначенням [5].
На думку В. Вікторова, якість — це найголовніший
результативний чинник освіти. Якістю зробленого визна
чається доцільність витрачених зусиль і коштів [1, с. 55].
Як специфічний феномен, один із важливих суспіль
них інститутів освіта вже за самим своїм призначенням
має забезпечити збереження і примноження надбань
матеріальної і духовної культури та її передачі від од
ного покоління до іншого, готувати молодь до успіш
ного життя й діяльності в умовах даного конкретного
суспільства. Крім того, освіта повинна задовольняти як
суспільні потреби в кадрах певного рівня і кваліфікації,
так і освітні потреби самої особистості.
У широкому розумінні якість освіти розглядають як
збалансовану відповідність процесу, результату і самої
освітньої системи меті, потребам і соціальним нормам
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(стандартам) освіти [13, с. 117]. У вузькому розумінні —
це перелік вимог до особистості, освітнього середови
ща й системи освіти, що реалізує їх на певних етапах
навчання людини, якому відповідає певна сукупність
показників.
Як сукупність взаємопов'язаних властивостей об'єк
та, тобто ієрархію властивостей, характеристик і показ
ників стану того об'єкта, який підлягає аналізу й оцінці,
тлумачить якість освіти В. Максимова. До таких влас
тивостей, характеристик і показників вона залучає
якість мети, якість управління, якість педагога, якість
педагогічної діяльності, якість студента, якість педаго
гічного процесу, якість результату [11, с. 31].
Досить розгорнуте тлумачення якості освіти подає
Енциклопедія освіти, згідно з яким під цим феноменом
розуміється "збалансована відповідність певного її рівня
(загальної середньої, професійнотехнічної, вищої
тощо) численним потребам, цілям, умовам, затвердже
ним освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється
для виявлення причин порушення цієї відповідності та
управління процесом поліпшення встановленої якості"
[4, с. 1017].
Отже, у сучасному розумінні якість освіти — це не
лише характеристика множини знань, засвоєних люди
ною. У світі, де знання і технології оновлюються швид
ше, ніж життя одного покоління людей, навчальний про
цес має спрямовуватися не стільки на здобуття базових
знань, скільки на формування потреби, вмінь і навичок
самостійного та ефективного використання їх на прак
тиці, вмінь сприймати зміни, що стають невід'ємною
рисою людського буття, готовності вчасно відмовитися
від старого досвіду і норм поведінки. Адже, як відзна
чає В. Кремень, людина ХХІ століття з огляду на зв'яз
ки глобалізаційного характеру перебуває у значно
складнішому соціальному, професійному середовищі й
у більш суперечливому соціумі [7, с. 2].
За виробничого підходу йдеться про якість "про
дукції", під якою розуміється сукупність споживчих
властивостей цієї продукції, що мають значення для
споживачів. До продукції освіти можна віднести випус
кників, які здобули освіту ліпшої або гіршої якості [6, с.
85]. Тому саме з цих "виробничих" позицій поняття
"якість освіти" видається більш коректним. Особливі
стю освіти є більш складна, ніж для звичайної продукції,
структура споживачів результатів освітньої діяльності
— освітньої продукції. Споживачами освітніх послуг та
продукту освітньої діяльності є як самі студенти, їхні
батьки, підприємства, на яких будуть працювати фахівці,
так і суспільство та держава в цілому, котрі використо
вують (ефективно чи неефективно) цей потенціал. У
зв'язку з цим, якість освіти може бути визначена як су
купність властивостей та характеристик освітнього про
цесу, які надають йому здатність формувати такий
рівень професійної компетентності, який задовольняє
потреби, що є або які будуть, громадян, підприємців і
організацій, суспільства і держави.
Особливої ваги в умовах сьогодення набуває і та
кий критерій якості освіти, як рівень її адекватності
природним здібностям кожної людини, особистісно
орієнтований характер освіти [1, с. 55].
Отже, поняття "якість освіти" є системним, багатог
ранним і реальним.
Аналіз та узагальнення публікацій, присвячених
розгляду проблеми якості освіти, дає змогу виокреми
ти такі її складові:
— якість навчальнометодичної бази, що передба
чає ресурсне забезпечення закладів освіти на належно
му рівні, залучення до навчального процесу не лише та
ких традиційних компонентів, як підручники, а й нових
сучасних засобів і методів пізнання, пов'язаних із су
часними технічними можливостями;
— якість педагогічних кадрів і професорськовик
ладацького складу, що передбачає переоцінку соціаль
ної ролі викладача: вчитель і викладач сьогодні — це не
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тільки абсолютний носій знань, а й джерело авторитет
ної інформації, майстер навчання способів оволодіння
різнопредметною діяльністю, організатор пізнавально
го діалогу учня, студента з навколишнім світом, людь
ми, самим собою;
— якість об'єкта навчання. У середній освіті — це
рівень навченості школярів, міцність і глибина їхніх
знань, практичних умінь, сформованість пізнавальних
інтересів, інтелекту, особистісних якостей, світогляд
ної позиції тощо; у вищій освіті — рівень підготовки
фахівців, здатних до ефективної професійної діяль
ності, котрі володіють технологіями в межах свого фаху,
вмінням використовувати власні знання у вирішенні про
фесійних завдань [8; 2; 3].
С. Шишов та В. Кальней визначають якість освіти як
рівень задоволеності очікувань різних учасників освіт
нього процесу від наданих освітніми установами послуг
або міру досягнення поставлених цілей і завдань [16, с.
85].
Згідно з поглядами О. Кукліна, якість освіти — це
співвідношення мети і результату освітньої діяльності.
Науковець переконаний у тому, що "жодні результати
не можна визнавати добрими, якими б значними вони
не були, якщо той, хто навчається, може досягти більшо
го, та жодні результати, якими б незначними вони не
були, не можна визнавати поганими, якщо вони відпо
відають максимальним можливостям особистості" [9,
с. 228].
Таким чином, якість освіти має принаймні два аспек
ти: відповідність освітнім стандартам і відповідність за
питам споживачів освітніх послуг.
Під час аналізу якості освіти не можна не врахову
вати фактори, які перебувають поза системою освіти.
До таких факторів належать насамперед якість життя,
яка вбирає ціннісні орієнтації особистості, заробітну
плату, оснащення комп'ютерами тощо. Порівняно з роз
виненими країнами світу, в Україні ці показники значно
нижчі [14].
Оцінюючи якість освіти, необхідно зважати на
якість мети, яка також має бути оцінена. Якщо мета
сформульована неправильно, некоректно, про якість не
може йтися взагалі, оскільки "під ці неправильні цілі
вибиратимуться й відповідні їм неправильні методи,
форми, засоби тощо, тому то й результати освіти не
будуть ефективними" [9, с. 228].
Якщо якість освіти — це відношення результату до
мети, то ефективність — відношення результату до вит
рат. Чим більше держава витрачає коштів на освіту, тим
вищою буде якість життя. Отже, виникає проблема уп
равління якістю освіти.
Визначення управління якістю освіти через катего
рію ефективності відбувається не порівнянням резуль
татів і витрат, а порівнянням витрат за інших резуль
татів. Витрати є оптимальними в тому разі, коли вони
не перебільшують раніше запланованих, тобто відпові
дають їм. Отже, якщо результати максимально можливі
для конкретних умов або відповідають заздалегідь за
даним критеріям, а витрати мінімально необхідні або не
виходять за межі можливостей, то управління є ефек
тивним і оптимальним. При цьому слід ураховувати, що
йдеться не про загально мінімальні, а про мінімально
необхідні витрати, тобто "поріг умов, витрат, нижче
якого навіть мінімальна якість стає недосяжною. Управ
ління завжди має на увазі мінімально необхідні витрати
сил, коштів, ресурсів, а також часу, а не мінімальні вит
рати взагалі" [10, с. 7].
Управління освітою є процесом, спрямованим на
формування суспільного ідеалу освіченої людини;
організацію процесу навчання і виховання; досягнення
результатів і навчальної діяльності; підтримання кри
теріїв функціонування освітньої системи.
Як політична категорія управління якістю освіти
акумулює засади освітньої політики та головні стра
тегічні лінії розвитку національної системи освіти в кон
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тексті світових тенденцій. Як соціальна категорія вона
відображає суспільні ідеали освіченості й окреслює за
гальну мету освіти, законодавчо визначені та норматив
но закріплені в державних стандартах освіти. Як кате
горія управління вона визначає стратегії впливу на певні
показники функціонування системи освіти й обирає
можливі напрями її змін і розвитку. Як педагогічна ка
тегорія вона є квінтесенцією: 1) сутності поняття;
2) процедур діагностування; 3) аналізу явищ і властиво
стей суб'єктів освітнього процесу. У цьому сенсі вона
має відповідати: а) особистісній і суспільній меті освіти;
б) політичній стратегії її розвитку в контексті вітчизня
них і світових тенденцій; в) закономірностям менедж
менту освіти на всіх рівнях управління — державному,
регіональному, муніципального, інституційному (ло
кальному), особистісному тощо [10, с. 8].
Теорія і практика освітянської діяльності в Україні
засвідчують, що для забезпечення високої якості осві
ти, освітніх послуг необхідно вирішити два стратегіч
них завдання: спрямувати зусилля на розробку і впро
вадження стратегії розвитку освіти, перспектив відрод
ження та розбудови національної школи та розробити і
впровадити в навчальний процес інтенсивні дидактичні
системи, індивідуальні навчальні матеріали в поєднанні
з комп'ютером і багатофункціональними сучасними
інформаційними технологіями [9, с. 233].
Отже, дослідження економічного механізму управ
ління якістю освіти потребує аналізу витрат, особливо
стей технологічного процесу та пов'язаних з ним про
блем та одержаних результатів. Вести мову про ефек
тивність чи неефективність управління якістю можна
лише за співставлення витрат та одержаних результатів.
Неможливо говорити про ефективність освітньої діяль
ності, не враховуючи витрат (що передбачає з'ясування
основних статей витрат, особливостей навчального про
цесу тощо), а також, що значно складніше, — не визна
чивши чітко, що є і що вважається результатами якості
освіти [12, с. 25].
Таким чином, економічний аспект управління які
стю освіти передбачає налагодження відповідного еко
номічного механізму виробництва та постачання. Су
б'єкти освітньої діяльності — заклади освіти — функц
іонують на основі принципів покриття своїх видатків
прибутками, а для цілей розвитку необхідним є отри
мання прибутку. Механізм їхнього функціонування
різниться залежно від того, що їхні прибутки можуть
складатися з державного фінансування, лише власних,
зароблених коштів або їх комбінацій.
Особливий інтерес викликає економічний характер
результатів освітньої діяльності. Цінність освіти для
суспільства становить можливість інтерналізації (ви
користання на свою користь) значних вигод, що потен
ційно надає процес навчання: приносити більші прибут
ки тим особам, які отримують освіту. Вищий рівень
освіти зумовлює підвищення продуктивності праці, що
має проявлятися у зростанні індивідуального прибут
ку працівника. Чим вищий рівень освіченості всіх зай
нятих, тим вищі потенційні можливості для зростання
продуктивності праці в національній економіці, тим
більшим буде сукупний прибуток суспільства. Таким
чином, існує тісний зв'язок між освітою й економічним
зростанням, що виявляється в темпах зростання за
гальних економічних показників: валового національ
ного продукту (ВНП), валового внутрішнього продук
ту (ВВП) тощо.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що
загалом розрізняють два підходи до визначення сутності
якості освіти. У межах першого підходу — норматив
ного — якість освіти розглядається з позиції задово
лення потреб та досягнення певних норм, стандартів,
цілей (особистості, суспільства, держави), які норматив
но затверджені відповідними документами. Другий
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підхід — управлінський — подає цю категорію з позицій
сучасної теорії і практики управління якістю освіти, у
тому числі й державного. Якість освіти відбиває розви
ток системи освіти та суспільства в певний період і
змінюється з часом залежно від вимог особистості, сус
пільства і держави. Як об'єкт управлінського впливу
якість освіти розглядається одночасно з позицій якості
освітньої системи, якості освітнього процесу (як про
цес споживання наданих освітніх послуг) та якості осо
бистості випускника як результату діяльності освітньої
системи за показниками його освіченості та сформова
ності суспільно значущих цінностей. Через категорію
ефективності управління якістю освіти як порівняння
витрат за інших результатів (витрати вважаються опти
мальними якщо не перебільшують раніше запланованих)
можна впливати на економічний та науковотехнічний
розвиток країни, регулювати його пріоритетні напря
ми.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Подальші дослідження у цьому напрямі можуть сто
суватися питань забезпечення якості освіти в Україні,
планування та реалізації освітньої політики щодо забез
печення якості освітніх послуг.
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ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА СКОРОЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Розглянута структура оборотних активів підприємств харчової промисловості. Запропоновані захо9
ди по зниженню об'ємів оборотних активів, вкладених у запаси готової продукції.
Current assets structure of the food industry enterprises was considered. Measures aimed at reducing the
volume of current assets invested in finished products stocks were proposed.

Ключові слова: оборотні активи, логістика, запаси, оптимізація, підприємства харчової промисловості.

Загальновідомо, що "наявність оборотних активів є
ВСТУП
Управління фінансовими потоками грає важливу обов'язковою умовою початку і нормального функціо
роль в підвищенні ефективності господарської діяль нування виробництва і реалізації продукції" [1, с. 26—
27]. На етапі виходу з кризи потреба підприємств в обо
ності підприємств харчової промисловості.
ротному капіталі різко підвищується, що вимагає додат
кової уваги керівників підприємств до оптимізації
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
фінансових потоків. "Оборотні активи — це грошові
Устатті вирішуються такі завдання:
— визначити роль запасів готової продукції кошти і їх еквіваленти, які не обмежені у використанні,
а так само інші активи, призначені для реалізації або
підприємств в оптимізації оборотних активів;
— дослідити структуру і динаміку змін об'ємів обо вжитку протягом операційного циклу або протягом 12
ротних активів в запасах підприємств харчової промис місяців з дати балансу" [2, с. 79].
Компанія "Ернст енд Янг" підкреслює, що "заходи
ловості;
— розглянути критерії оцінки рівня запасів готової по оптимізації оборотного капіталу дозволяють ком
панії вивільнити додаткові грошові кошти для їх ефек
продукції;
— запропонувати заходи по зниженню об'ємів обо тивнішого використання в ході фінансової і інвестицій
ної діяльності. На додаток до цього компанії можуть
ротних активів підприємств харчової промисловості.
отримати істотні переваги за рахунок оптимізації самих
бізнеспроцесів, скорочення витрат, зниження рівня
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
безнадійної і сумнівної заборгованості, мінімізації зас
ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретикометодологічним і практичним питанням тарілих і неліквідних запасів" [3, c. 2]. Крікавський Є.В.
впливу запасів на ефективність використання оборот так само відзначає, що останні тридцять років спостер
ного капіталу підприємств присвячено роботи багатьох ігається підвищення уваги до проблеми запасів [4, c. 336].
вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме Крікавського Бродецький Г.Л. звертає увагу на те, що "завдання оп
Є.В., Чухрай Н.І., Бродецького Г.Л., Долгова А.П., Коз тимізації стратегії управління запасами розглядається
лова В.К., Лукінського В.С., Пузанкевича О.А., Радіо так само, як і завдання максимізації рентабельності си
нова А.Р., Сергеєва В.І., Ткачука М.І., Уварова С.А., стеми" [5, c. 11].
Оборотні активи підприємств харчової промисло
Шрайбфедера Дж. та інших. Однак, попри значний вклад
вищеназваних вчених в різні аспекти управління запа вості мають наступну структуру: оборотні активи в за
сами, з нашої точки зору, існує необхідність детальні пасах товарноматеріальних цінностей, дебіторська за
шого дослідження механізмів оптимізації об'ємів обо боргованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кош
ротних активів підприємств харчової промисловості, ви ти та інші оборотні активи. За період з 1 січня 2008 р. по
30 вересня 2011 року загальна сума оборотних активів
користовуючи інстументарій логістики.
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Таблиця 1. Товарна структура роздрібного товарообігу підпріємств в Україні

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Млн.грн.
2008
2009

2005

2006

2007

2010

2011

Продовольчі товари у торговій мережі

34939

44498

56444

76672

М'ясо та птиця свіжі та заморожені
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби
Консерви, готові продукти м'ясні
Жири тваринні харчові
Риба і морепродукти харчові
Консерви, готові продукти рибні
Молоко та продукти молочні
Морозиво
Сир сичужний, плавлений та
кисломолочний
Масло вершкове
Яйця і яйцепродукти
Олії рослинні
Маргарин
Цукор
Вироби кондитерські
Борошно
Вироби хлібобулочні (крім
кондитерських)
Крупи та бобові
Вироби макаронні
Консерви овочеві
Консерви фруктово-ягідні
Напої алкогольні - усього
Горілка та вироби лікеро-горілчані
Напої слабоалкогольні
Вина
Коньяк
Вина ігристі (шампанське)
Пиво
Чай
Кава
Сіль
Напої безалкогольні
Води мінеральні
Вироби тютюнові
Інші продовольчі товари (вкл. мед)

2317
2684
174
29
1171
384
1809
283

2972
3516
283
37
1418
500
2339
329

3612
4232
604
38
1893
732
3084
397

5204
5838
931
58
2678
1069
3921
518

84308

101375

124905

5576
5717
820
64
2639
1089
4055
559

6383
6560
902
47
3242
1273
5349
745

848
410
441
416
455
432
2752
205

1137
506
482
485
316
508
3649
211

1643
636
686
672
317
548
4480
272

2401
874
1138
1205
376
691
6253
383

2526
1052
1118
1187
368
968
6635
522

1699
372
277
433
309
7677
3196
309
1286
717
523
1646
338
629
37
976
536
3814
1656

1803
514
440
556
317
9622
3802
404
1609
949
675
2183
483
866
46
1599
745
4391
2266

2009
618
614
702
288
11908
4560
503
1976
1217
833
2819
644
1092
51
2436
1036
5371
2893

2636
966
884
967
352
15799
6160
773
2596
1733
1049
3488
881
1459
66
3028
1378
6137
4379

2631
1022
981
1054
326
17236
6636
788
2997
1841
1180
3794
1107
1646
77
3059
1494
9390
4733

Продажі, %
2011/2010 2011/2005

Запаси,%
2011/2005

Запаси/
Продажі

7153
7603
1117
35
3699
1547
6157
940

Місце
у
2011
5,7%
6,1%
0,9%
0,03%
3,0%
1,2%
4,9%
0,8%

112
116
124
74
114
122
115
126

309
283
642
121
316
403
340
332

589
415
277
180
508
345
488
369

1,9
1,5
0,4
1,5
1,6
0,9
1,4
1,1

3192
1397
1309
1452
333
1222
8322
535

3922
1700
1563
2002
342
1374
10181
638

3,1%
1,4%
1,3%
1,6%
0,3%
1,1%
8,2%
0,5%

123
122
119
138
103
112
122
119

463
415
354
481
75
318
370
311

590
465
640
529
112
330
391
459

1,3
1,1
1,8
1,1
1,5
1,0
1,1
1,5

2960
1327
1035
1124
346
19502
7573
858
3186
2157
1285
4443
1285
2022
75
3359
1805
12299
5674

3501
1663
1323
1303
409
23408
9350
1026
3578
2671
1500
5283
1469
2513
89
3769
2070
17522
7805

2,8%
1,3%
1,1%
1,0%
0,3%
18,7%
7,5%
0,8%
2,9%
2,1%
1,2%
4,2%
1,2%
2,0%
0,1%
3,0%
1,7%
14,0%
6,2%

118
125
128
116
118
120
123
120
112
124
117
119
114
124
119
112
115
142
138

206
447
478
301
132
305
293
332
278
373
287
321
435
400
241
386
386
459
471

306
461
460
292
239
342
317
331
333
408
403
341
298
371
260
415
441
385
594

1,5
1,0
1,0
1,0
1,8
1,1
1,1
1,0
1,2
1,1
1,4
1,1
0,7
0,9
1,1
1,1
1,1
0,8
1,3

357

399

1,1

Джерело: власна розробка автора на основі даних Держкомстату України.

підприємств виросла в 1,8 рази (з 62 304,9 млн грн. до
114 101,4 млн грн.). У структурі оборотних активів пер
ше місце займає дебіторська заборгованість, доля якої
в 2011 році склала 63,5% (72 475,1 млн грн.). Фактично
підприємства харчової промисловості реалізують свою
готову продукцію з відстроченням платежу на певну
дату, надаючи товарний кредит оптовим і роздрібним
компаніям. Друге місце в структурі оборотних активів
займають запаси товарноматеріальних цінностей
(27,8%), доля яких за останні 4 роки так само збільши
лася в 1,4 рази (з 21 833,7 млн грн. до 31 751,2 млн грн.).
Далі слідують грошові кошти (4,2%, 4807,6 млн грн.), інші
оборотні активи (3,2%, 3705,9 млн грн.) і поточні фінан
сові інвестиції (1,2%, 1361,6 млн грн.) [6].
У свою чергу, оборотні активи в запасах товарно
матеріальних цінностей підприємств харчової промис
ловості розділяються на:
1) Виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні
матеріали), призначені для виробництва готової про
дукції;
2) поточні біологічні активи;
3) незавершене виробництво;
4) готова продукція, виготовлена на підприємстві
відповідно технічним та якісним характеристикам і при
значена для продажу;
5) товари, які придбані (отримані) і містяться на
підприємстві в цілях подальшого продажу.
Економічна теорія визначає матеріальні запаси як
економічну категорію, під якою розуміють частину
предметів праці, проміжних і кінцевих продуктів, що
знаходяться на різних стадіях виробничого процесу в
очікуванні проміжного або кінцевого вжитку [7, c. 191].
Станом на 30 вересня 2011 року, у структурі запасів
підприємств харчової промисловості перше місце зай
мали виробничі запаси — 51,8%, що складало 16 457,8
млн грн., друге місце — готова продукція — 22,7% (7
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202,1 млн грн.), третє місце — товари — 14,1% (4 481,3
млн грн.), четверте місце — незавершене виробництво
— 10,8% (3 417,9 млн грн.) і п'яте місце — поточні біо
логічні активи — 0,6% (192,1 млн грн.). Подібна струк
тура запасів характерна для вітчизняних підприємств
харчової промисловості. Одним з найважливіших чин
ників впливу на настільки значні об'єми виробничих за
пасів є сезонний характер заготівлі з подальшою необ
хідністю тривалого зберігання сировини рослинного по
ходження.
За кордоном (у Японії, США тощо) при впровад
женні логістичних методів управління основна увага
була звернена на зниження саме виробничих запасів [8,
с. 17]. Таким чином, значний потенціал скорочення об
'єму оборотних активів криється у виробничих запасах
і запасах готової продукції, загальний об'єм яких у
структурі запасів товарноматеріальних цінностей
підприємств харчової промисловості в 2011 році скла
дав 74,5 %.
У даній статті ми детальніше розглянемо вплив од
ного з п'яти вищезгаданих видів запасів підприємств хар
чової промисловості, а саме запасів готової продукції,
на зниження об'ємів оборотних активів відповідних
підприємств. Враховуючи той факт, що переважна
більшість об'єму продовольчих товарів, що реалізують
ся в роздрібній мережі, вироблені підприємствами хар
чової промисловості на території України, наприклад,
87,2% у 2011 році, високий рівень дебіторської забор
гованості, а також зважаючи на методологічні принци
пи (системний підхід, загальні логістичні витрати і гло
бальна оптимізація [9, c. 32]) можна, з високою часткою
ймовірності, екстраполювати результати досліджень
запасів продовольчих товарів у роздрібній мережі, як
відповідні тенденції динаміки запасів готової продукції
підприємств харчової промісловості. До того ж,
роздрібні магазини є одним з найважливіших учасників
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Таблиця 2 Структура товарних запасів продовольчих товарів в роздрібній мережі
по Україні (у млн грн.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Продовольчі товари
М'ясо та птиця, свіжі та заморожені
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби
Риба і морепродукти харчові
Масло вершкове
Олії рослинні
Жири тваринні харчові
Маргарин
Молоко та продукти молочні
Сир сичужний, плавлений та
кисломолочний
Консерви, готові продукти м'ясні
Консерви, готові продукти рибні
Консерви овочеві
Консерви фруктово-ягідні
Яйця і яйцепродукти
Цукор
Вироби кондитерські
Чай
Кава
Сіль
Борошно
Вироби хлібобулочні (крім кондитерських)
Крупи та бобові
Вироби макаронні
Напої алкогольні - усього,
у тому числі:
Горілка та вироби лікеро-горілчані
Напої слабоалкогольні
Вина
Коньяк
Вина ігристі (шампанське)
Пиво
Напої безалкогольні
Води мінеральні
Морозиво
Вироби тютюнові
Інші продовольчі товари

2005г.
2466
66
84
76
17
34
2
26
49
52

2007г.
3917
106
130
142
25
58
4
23
105
96

млн грн.
2008г. 2009г.
5189 6152
177
161
177
193
190
222
32
43
91
102
4
5
25
22
100
109
135
142

2010г.
7696
233
246
265
59
118
3,4
23
170
223

2011г.
9842
389
349
386
79
180
3,6
29
239
307

% (запаси)
2011/2010 2011/2005
128%
399%
167%
589%
142%
415%
146%
508%
134%
465%
153%
529%
106%
180%
126%
112%
141%
488%
138%
590%

31
62
76
33
10
27
227
66
78
5
17
17
33
25
844

53
85
102
36
22
45
356
81
112
6
25
20
53
48
1237

57
115
124
52
30
62
456
114
147
9
31
29
84
73
1605

62
126
145
57
29
68
516
146
177
8
38
28
92
87
1979

71
196
194
60
44
87
663
167
228
10
44
36
134
106
2368

86
214
222
79
64
89
887
197
289
13
78
52
152
115
2883

121%
109%
114%
132%
145%
102%
134%
118%
127%
130%
177%
144%
113%
108%
122%

277%
345%
292%
239%
640%
330%
391%
298%
371%
260%
459%
306%
461%
460%
342%

366
36
184
108
63
87
78
37
16
168
154

538
46
249
177
106
121
152
73
24
319
277

673
72
321
246
135
158
206
94
32
326
452

799
78
417
304
184
197
234
112
34
521
514

967
96
484
346
231
244
259
134
50
657
589

1 160
119
612
441
254
297
324
163
59
646
914

120%
124%
126%
127%
110%
122%
125%
122%
118%
98%
155%

317%
331%
333%
408%
403%
341%
415%
441%
369%
385%
594%

Джерело: власна розробка автора на основі даних Держкомстату України.

ланцюга постачань підприємств харчової промисло
вості.
Розглянемо товарну структуру роздрібного товаро
обігу продуктами харчування за період з 2005 по 2011
роки в грошовому вираженні (табл. 1). Загальний това
рообіг роздріба виріс на 357% і склав в 2011 році 124 905
млн грн. По всіх позиціях асортименту, окрім однієї —
маргарину, зафіксовано зростання продажів. Більш
всього (на 640%) виросли продажі консервів та готових
продуктів м'ясних; від 400% до 481% збільшилися про
дажі кави, консервів, готових продуктів рибних, масла
вершкового, круп і бобових, тютюнових виробів, сиру
сичужного, плавленого і кисломолочного, макаронних
виробів і масла соняшникового; від 301% до 386%
збільшилися продажі консервів овочевих, м'яса і птиці
свіжих або заморожених, муки і так далі. В умовах не
давньої кризи роздрібні продажі продуктів харчування
в грошовому вираженні не лише не скоротилися, але і
продовжували зростати. У 2011 році, у порівнянні з 2010
роком, так само зафіксовано зростання продажів роз
дрібного асортименту (від 103% до 142%). У 2011 році
перше місце в грошовому вираженні зайняли продажі
тютюнових виробів — 17 522 млн грн., друге — конди
терські вироби — 10 181 млн грн., третє — горілка і ліке
рогорілчані вироби — 9 350 млн грн., четверте — м'ясо
копчене, солоне і ковбасні вироби — 7 603 млн грн., п'я
те — м'ясо і птиця свіжі або заморожені — 7 153 млн
грн. і ін.
Перше місце в 2011 році по обсягах виробництва
продуктів харчування в натуральному вираженні зай
няла соняшникова олія (32,4%, 3173,8 тисяч тонн), дру
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гу — хлібобулочні вироби (17,3%, 1694,2 тис. тонн), трете
— молоко, продукти кисломолочні, масло вершкове —
(17,0%, 1657,9 тис. тонн). Перше місце в 2011 році по ви
робництву напоїв зайняло пиво (49,1%, 305,2 млн дал.),
друге — напої безалкогольні (22,9%, 142,1 млн дал.),
третє — води натуральні мінеральні газовані (15,2%, 94,1
млн дал.) і ін.
У більшості випадків збільшення продажів призво
дить до збільшення запасів відповідного найменування
продукції. Загальний рівень запасів продовольчих то
варів у роздрібній мережі за період з 2005 року по 2011
рік збільшився в 3, 9 рази — з 2 466 млн грн. до 9 842 млн
грн. (Табл. 2). Перше місце по темпах зростання запасів
за вищезгаданий період зайняли яйця і яйцепродукти —
640%, друге — сир сичужний плавлений і кисломолоч
ний — 590%, третє — м'ясо і птиця свіжі або заморо
жені — 589%, четверте — масло рослинне — 529% і п'я
те — риба і морепродукти харчові — 508% та ін. Найб
ільший рівень запасів в 2011 році в роздрібі в грошово
му вираженні припадав на горілку і лікерогорілчані ви
роби — 1 160 млн грн., друге місце займали кондитерські
вироби — 887 млн грн., третє — тютюнові вироби — 646
млн грн., четверте — вино — 612 млн грн., п'яте — конь
як — 441 млн грн., шосте — м'ясо і птиця свіжі або за
морожені — 389 млн грн., сьоме — риба і морепродукти
харчові — 386 млн грн., восьме — м'ясо копчене, солоне
і ковбасні вироби — 349 млн грн., дев'яте — напої бе
залкогольні — 324 млн грн. і десяте — сир сичужний
плавлений і кисломолочний — 307 млн грн. Слід зазна
чити високий відсоток алкогольних напоїв (29,2%) у за
гальній частці запасів продовольчих товарів у роздрібі.
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Таблиця 3. Структура товарних запасів продовольчих товарів в роздрібній мережі
по Україні (у днях продажів)
Млн
грн.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Продовольчі товари
М'ясо та птиця свіжі та заморожені
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби
Риба і морепродукти харчові
Масло вершкове
Олії рослинні
Жири тваринні харчові
Маргарин
Молоко та продукти молочні
Сир сичужний, плавлений та
кисломолочний
Консерви, готові продукти м'ясні
Консерви, готові продукти рибні
Консерви овочеві
Консерви фруктово-ягідні
Яйця і яйцепродукти
Цукор
Вироби кондитерські
Чай
Кава
Сіль
Борошно
Вироби хлібобулочні (крім кондитерських)
Крупи та бобові
Вироби макаронні
Напої алкогольні - усього
в тому числі:
Горілка та вироби лікеро-горілчані
Напої слабоалкогольні
Вина
Коньяк
Вина ігристі (шампанське)
Пиво
Напої безалкогольні
Води мінеральні
Морозиво
Вироби тютюнові
Інші продовольчі товари

Запаси
на 1 день
продажів
2011г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011/ 2010 Ср/ факт
339,4
млн.грн.
9842
22
24
23
26
26
29
3
389
9
10
13
10
13
20
7
-9
19,5
349
9
10
11
12
13
16
3
-13
21,8
386
16
23
23
26
24
32
8
3
12,1
79
12
12
12
13
13
15
2
-14
5,3
180
26
25
26
29
27
31
4
2
5,8
3,6
23
30
23
28
29
40
11
11
0,1
29
17
24
24
21
24
30
6
1
1,0
239
8
11
9
9
10
13
3
-16
18,4
307
16
18
18
18
22
25
3
-4
12,3
У днях продажів

86
214
222
79
64
89
887
197
289
13
78
52
152
115
2883

53
43
45
30
8
29
23
50
34
42
29
3
27
31
34

25
35
40
41
9
33
24
39
35
42
32
4
28
26
36

21
34
38
50
10
33
24
41
33
39
28
4
28
28
34

26
38
42
54
10
68
25
42
37
42
25
4
31
30
41

29
46
48
54
12
28
25
42
38
45
28
4
32
35
42

28
41
50
62
13
25
25
42
40
51
40
5
31
32
46

-1
-5
2
8
1
-3
0
0
2
6
12
1
-1
-3
4

-1
12
21
33
-16
-4
-4
13
11
22
11
-24
2
3
17

3,1
5,2
4,4
1,3
4,9
3,6
35,5
4,7
7,2
0,3
2,0
10,4
4,9
3,6
62,7

1 160
119
612
441
254
297
324
163
59
646
914

34
40
44
39
27
21
25
24
28
17
34

38
34
45
43
32
19
23
25
30
23
36

33
33
43
43
36
20
26
26
31
18
37

40
40
48
52
43
24
31
31
33
20
40

42
43
54
49
49
23
29
30
44
21
34

43
43
64
54
47
24
32
31
44
26
40

1
0
10
5
-2
1
3
1
0
5
6

14
14
35
25
18
-5
3
2
15
-3
11

27,0
2,8
9,6
8,2
5,4
12,4
10,1
5,3
1,3
24,8
22,9

Економія
обор.
активів
(млн грн.)

36,2
11,6
1,0
1,0

62,6
93,2
42,0

61,0
79,5
5,6
21,5
9,8
10,8

377,7
38,7
334,7
204,2
97,3
30,4
10,5
20,1
251,4
1800,7

Джерело: власна розробка автора на основі даних Держкомстату України.

Важливим питанням в управлінні запасами є спів
відношення темпів зростання запасів продукції по відно
шенню до продажів. Ми пропонуємо виділити три типи
коефіцієнтів даного співвідношення: перший коефіцієнт
— від нуля до 1 (у даній статті цей показник — від 0,4 до
0,9) — вказує на те, що продажі зростали швидше за за
паси, а підприємства, що випускають дану продукцію,
приділяють значну увагу управлінню запасами. Другий
коефіцієнт — 1,0 — вказує на те, що продажі зростали
на рівні із запасами, і третій коефіцієнт — вище 1 (у даній
статті цей показник — від 1,1 до 1,9) — вказує на те, що
запаси зростали швидше за продажі. Підприємствам ос
танньої групи слід звернути особливу увагу на знижен
ня рівня запасів. Випереджаючи продажі, темпи зрос
тання запасів і, як наслідок, збільшення дебіторської за
боргованості призводять до необхідності залучення до
даткових об'ємів оборотних активів, вкладених у запа
си, що, безумовно, негативно впливає на господарську
діяльність підприємств харчової промисловості.
Наступний показник аналізу стану запасів — се
редній рівень запасів продовольчих товарів у дні про
дажів, який в 2011 році склав 29 днів, що на 7 днів більше
ніж було в 2005 році (табл. 3). У середньому один день
запасів в роздрібі коштував 339,4 млн грн. По двадцяти
трьом найменуванням продукції рівень запасів продо
вольчих товарів в роздрібній мережі в днях торгівлі в
2011 році перевищив середній рівень, у тому числі по
запасах вина і консервів фруктовоягідних більш ніж в
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два рази (64 дні і 62 дні відповідно), коньяку — 54 дні,
солі — 51 день, консервів овочевих — 50 днів, вина ігри
стого (шампанського) — 47 днів, морозива — 44 дні, го
рілки, лікерогорілчаних виробів і напоїв слабоалко
гольних — 43 дні, чаю — 42 дні, консерви, готові рибні
продукти — 41 день та ін. Рівень запасів вищезгаданих
найменувань продукції вище середнього вимагає залу
чення додаткових об'ємів оборотних активів підпри
ємств харчової промисловості. Наприклад, наднорма
тивні запаси горілки і лікерогорілчаних виробів вима
гають додаткових 377,7 млн грн., вина — 334,7 млн грн.,
коньяку — 204,2 млн грн., вина ігристого (шампансько
го) — 97,3 млн грн., консервів овочевих — 93,2 млн грн.
та ін.
Зниження рівня запасів вищезгаданих 23 наймену
вань продукції в роздрібі до 29 днів, може зменшити
об'єми оборотних активів, вкладених у запаси готової
продукції підприємств харчової промісловості на 1800,7
млн грн., що складе 25%.
З іншого боку, всього по 12 найменуванням про
дукції рівень запасів в 2011 році був нижчий 29 днів, у
тому числі: хлібобулочних виробів (окрім кондитерсь
ких) — 5 днів, яєць і яйцепродуктів, молока і молочних
продуктів — 13 днів, масла вершкового — 15 днів, м'яса
копченого, солоних і ковбасних виробів — 16 днів, м'я
са і птиці свіжої або замороженої — 20 днів та ін.
Порівнюючи показники рівня запасів готової про
дукції в днях продажів і в грошовому вираженні, а так
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само співвідношення темпів зростання запасів і про
дажів, ми можемо виділити декілька груп підприємств
харчової промисловості.
Перша група — підприємства, що випускають про
дукти харчування з обмеженим терміном придатності,
які часто складають всього декілька днів: хлібобулочні
вироби (окрім кондитерських), молоко і молочні про
дукти та ін. Підприємства даної групи приділяють знач
ну увагу створенню систем і механізмів по управлінню
запасами, їх високій оборотності, а так само швидкості
доставок, оскільки вони вимушені тримати в роздрібі
мінімальні запаси готової продукції (від 5 до 13 днів
продажів відповідно). Складності управління запаса
ми вищезгаданих підприємств додає той факт, що по
обсягах виробництва продукції в 2011 році в натураль
ному вираженні вищезгадані підприємства займали
лідируючі місця. До негативних моментів, що вимага
ють уваги керівників першої групи підприємств, відно
ситься те, що коефіцієнти темпів зростання їх запасів
значно випереджають продажі — хлібобулочні виро
би (окрім кондитерських) — у 1,7 рази і молоко і мо
лочні продукти — у 1,4 рази, що свідчить про накопи
чення зайвих запасів.
Друга група — підприємства, запаси готової про
дукції яких в роздрібі складають від 16 до 28 днів про
дажів: м'ясо копчене, солоне, ковбасні вироби, м'ясо і
птиця свіжі або заморожені, пиво, цукор, кондитерські
вироби, тютюнові вироби і консерви, готові м'ясні про
дукти. Показник темпів зростання запасів підприємств,
що випускають консерви, готові м'ясні продукти, скла
дає 0,4, що є кращим показником у харчовій промисло
вості у 2011 році. Практично все виробництво тютюно
вих виробів на вітчизняному ринку сконцентроване на
фабриках, що належать іноземним компаніям, у бізнесі
яких використовуються кращі світові досягнення логі
стики. При використанні імпортної сировини, значних
обсягах виробництва і продажів, запаси тютюнових ви
робів в роздрібі складали в 2011 році всього 26 днів при
коефіцієнті темпів зростання запасів — 0,8. Значну ува
гу управлінню запасами приділяють підприємства, що
виробляють пиво. Підприємствам, що виробляють м'я
со і птицю свіжі або заморожені і м'ясо копчене, соло
не, ковбасні вироби, слід звернути увагу на значне підви
щення коефіцієнтів темпів зростання запасів на 1,9 і 1,5
відповідно.
Третя група — підприємства, запаси готової про
дукції яких в роздрібі трохи перевищують середній
рівень запасів і складають від 30 до 32 днів продажів.
Четверта група — підприємства, запаси готової про
дукції яких в роздрібі значно перевищують середній
рівень запасів і складають від 40 до 64 днів продажів,
що звичайно призводить до значного збільшення і не
ефективного використання оборотних активів.
Для оптимізації запасів і зниження об'ємів оборот
них активів ми пропонуємо використовувати наступний
алгоритм дій:
1) проведення ABCXZYаналізу;
2) аудит запасів компанії, у тому числі їх оборот
ності;
3) розробка заходів щодо вирівнювання структури
запасів;
4) оцінка і вибір системи управління запасів;
5) створення системи контролю і звітності;
6) розробка положення про управління запасами.
В якості одного з сучасних інструментів оптимі
зації запасів ланцюга постачань підприємств хар
човій промисловості, пропонується використовува
ти систему управління запасами під назвою — "Уп
равлі ння запасами по стачальнико м" — V endor
Managed Inventory (VMI). Дана система заснована на
тісній співпраці виробничих підприємств з оптовими
і роздрібними компаніями. В.І. Сергєєв відзначає, що
бі ль ш відповідною назвою дано ї системи буде
"спільне управління запасами" [9, с.153]. Перевага
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підприємств харчової промисловості полягає в тому,
що завдяки доступу до інформації в режимі online
про реальний попит вони зможуть спільно з учасни
ками ланцюгів постачань погоджувати і точніше пла
нувати графіки виробництва і доставки, а так само
підтримувати оптимальні об'єми запасів в оптових і
роздрібних компаніях. При цьому як фокусна ком
панія ланцюга постачань виступає підприємство хар
чової промисловості.
РЕЗУЛЬТАТ
Запропоновані критерії, що дозволяють визначити
неефективне використання оборотних активів в запа
сах готової продукції підприємств харчової промисло
вості. Рекомендовані алгоритм і інструменти зниження
об'єму запасів.
ВИСНОВКИ
1.Керівники підприємств харчової промисловості
часто не приділяють належної уваги системному управ
лінню запасами, про що свідчить не лише наявність, але
і постійне збільшення об'ємів наднормативних запасів
готової продукції у більшості підприємств.
2. У свою чергу, надлишки запасів приводять до не
обхідності збільшення об'ємів оборотних активів, що
негативно позначається на фінансових показниках
підприємств харчової промисловості.
3. Для оцінки ефективності використання оборот
них активів у запасах готової продукції пропонується
застосовувати три типи коефіцієнтів співвідношення
темпів зростання запасів до продажів.
4. Для оптимізації запасів і зниження об'ємів обо
ротних активів пропонується використовувати алго
ритм, що складається з шести заходів.
5. Як один з інструментів оптимізації запасів
підприємств харчової промисловості рекомендується
використовувати систему "Управління запасами поста
чальником" Vendor Managed Inventory (VMI).
6. Оптимізація запасів готової продукції до се
реднього рівня дозволить підприємствам харчової
промисловості економити до 1 800,7 млн грн. на рік,
що складає 25% оборотних активів, вкладених у за
паси.
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У статті розглядаються актуальні питання створення середньозваженого фондового індексу для країн
групи БРІКС як результат створення альянсу фондових бірж цих країн.
The article raised the urgent issue of the average stock index for the group BRICS as the result of an alliance
of stock exchanges of these countries.

Ключові слова: БРІКС, інвестиційні інструменти, фондовий ринок, фондова біржа, фондовий індекс, аль!
янс.
Key words: BRICS, investment instruments, stock market, stock exchange, stock index, the alliance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При зіставленні будьяких даних, що характеризу
ють економічні явища чи процес у часі й у просторі,
широко використовуються відносні статистичні показ
ники — індекси. Вони дозволяють розрахувати і по
рівняти складні соціальноекономічні явища, які скла
даються з безпосередньо непорівнянних елементів.
Індекси засновані на звітних і базисних даних у залеж
ності від відношення показників до змісту досліджен
ня.
При аналізі своєї діяльності фірма проводить дос
лідження і фіксує висновок про фактори, які вплива
ють на її роботу. Використання індексів дозволяє ус
тановити кількісні взаємозв'язки між значимими для
фірми показниками, що приводяться до деякого за
гального знаменника, який робить їх порівнянними.
Для аналізу загального руху курсів цінних паперів у
динаміці застосовують біржові індикатори та індек
си.
Інвестори часто порівнюють середні індикатори або
індекси на певну дату з метою визначення відносної сили
або слабкості ринку.
Метою написання статті стало дослідження створе
ного альянсу фондових ринків країн БРІКС та створен
ня принципово нового об'єднаного фондового індексу
БРІКС.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання співробітництва країн БРІКС у фінансовій
сфері було в певній мірі описано в дослідженнях окре
мих науковців, таких як Н. Ковальова, А. Кузнецов, Т.
Сальникова, M. Ягер. Втім, детальний аналіз створено
го альянсу фондових ринків, та введення зовсім нового
середньозваженого фондового індексу країн БРІКС є
дуже актуальним, зважаючи на значну роль фондового
ринку у сучасному фінансовому світі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На 51х щорічних загальних зборах Всесвітньої фе
дерації бірж (WFE) в Йоганнесбурзі було оголошено
про створення альянсу фондових бірж. До нього увійш
ли бразильська біржа BM & FBovespa, російська ММВБ,
корпорація бірж і клірингових організацій Гонконгу і
Фондова біржа Йоганнесбурга JSE.
Національна фондова біржа Індії та Бомбейська
фондова біржа також підписали листи підтримки і ма
ють намір примкнути до альянсу після виконання всіх
формальних вимог.
За даними Всесвітньої федерації бірж, сукупна рин
кова капіталізація компаній, чиї акції торгуються на ше
сти біржових майданчиках БРІКС, в 2010 році переви
щувала 9 трлн доларів, загальна кількість емітентів —
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8,5 тис. компаній. За даними
Futures Industry Association,
за перше півріччя 2011 року на
Кількість компаній на фондовому частку шести бірж припало
Капіталізація фондових ринків країн БРІКС
18% світового обсягу торгів
ринку
біржовими похідними фінан
Біржа
зміна
зміна
2010
2009
2010
2009
совими
інструментами
2009/2010
2009/2010
(табл.1) [1].
1 545 565,7
1 337 247,7
15,6%
381
386
-1,30%
BM&FBOVESPA
(Бразилія)
Після створення альянсу
1 631 829,5
1 306 520,3
24,9%
5 034
4 955
1,59%
Bombay SE (Індія)
інвестори отримають легкий
1 596 625,3
1 224 806,4
30,4%
1 552
1 453
6,81%
National Stock
доступ до похідних інстру
Exchange India
ментів на основні фондових
2 716 470,2
2 704 778,5
0,4%
894
870
2,76%
Shanghai SE (Китай)
індексів країн БРІКС, які бу
925 007,2
799 023,7
15,8%
397
396
0,25%
Johannesburg SE
дуть торгуватися на майдан
(ПАР)
чиках країн альянсу в місце
949 148,9
736 306,7
28,9%
245
234
4,70%
MICEX (Росія)
вих валютах. Даний альянс
Всього
9 364 647
8 108 683
15,49%
8 503
8 294
2,52%
дозволяє більшому числу
інвесторів виходити в еконо
міки країн БРІКС з їх зро
стаючої економічної при
Таблиця 2. Характеристика базових індексів,
що формують індекс БРІКС [9—13]
вабливістю [2].
На першому етапі ро
Характеристика базових індексів, що формують індекс БРІКС
боти (до червня 2012 року)
Розрахунок
альянсу біржі планують
Країна
Індекс
індексу
Розрахунок фондового індексу
Специфіка індексу почати здійснювати крос
капіталізації
лістинг похідних фінансо
вих інструментів на свої
Ibovespa = ∑ P , t ∗ Q , t
Індекс почали
фондові індекси.
рахувати з 1968
Ibovespa t = Індекс Bovespa в момент "t"
Надалі
почнеться
року. За початкове спільна робота з розробки
n = загальна кількість акцій, які складають
Бразилія BOVESPA
значення індексу
теоретичний портфель
нових продуктів для крос
береться значення
P = остання ціна акцій "i" в момент "t"
лістингу на відповідних
Q = теоретична кількість акцій "i" в портфелі в 10 000 пунктів.
біржах. Продукти, які бу
в момент "t"
дуть створені на другому
MC
I =Z *I *
етапі, також будуть прохо
MC
дити крослістинг і торгу
I n - значення індексу на n-ий момент
ватися в місцевих валютах.
розрахунку;
Вони також дозволять
Індекс почали
MCn - сумарна вартість (капіталізація) всіх
інвесторам отримати зруч
рахувати з 1995
акцій станом на n-ий момент розрахунку;
року. За початкове ний вихід на інші ринки, що
Росія
РТС
значення індексу
MC1 - сумарна вартість (капіталізація) всіх
розвиваються через про
береться 100
дукти, що пройшли лістинг
акцій на дату першого розрахунку Індексу;
MC = ∑ MCap ∗ k
пунктів.
місцевий.
I - значення Індексу на дату першого
MC Третій етап може
розрахунку;
включати подальший роз
капіталізація
Z - значення поправочного коефіцієнта на
індексу однієї з
виток спільних продуктів і
n-ий момент розрахунку.
країн БРІКС;
розробку нових послуг.
MC
SenSex = I *
Наприклад, створення
MCap Індекс почали
MC
комбінованих спільних
капіталізація
рахувати
з
1978
базове
значення
індексу
(100)
I
продуктів, які сприятимуть
одного з
року.
За
початкове
Індія
SEN SEX
MC - капіталізація акцій у вільномі обігу, що
збільшенню ліквідності
емітентів
значення індексу
входять до індексу
всіх ринків БРІКС, і розу
індексної
береться 100
MC - базова ринкова капіталізація (на
корзини;
міння локальними інвесто
пунктів.
початок періоду)
рами інших ринків, що роз
k - обмежуючий
Коли Hang Seng
виваються [3].
коефіцієнт у
Індекс був вперше
Країни БРІКС на тлі
відсотках,
∑ [P(t ) * IS * FAF * CF ] * YI
опублікований,
загальносвітового спаду
HangSeng =
встановлений
Р (t)[
]
−
P
(
t
1
)
*
IS
*
FAF
*
CF
∑
його базове
економіки виглядають для
фондовою
значення було 100
поточна ціна на День t
біржею
інвесторів більш привабли
пунктів
Китай
Hang Seng
Р (t-1)- ціна закриття в день (t-1)
во, і біржі країн, що розви
еквівалентне
IS- випущено акцій .
ваються, об'єднуються до
акціям загальною
FAF- FreeFloat з поправкою на фактор, який
створення альянсу, щоб
вартістю на момент комплексно залучати інве
знаходиться між 0 і 1.
CF- Cap фактор, який знаходиться між 0 і 1.
закриття ринку 31
стиції в свої ринки. Сто
YI- значення індексу за попередній день
липня 1964 року.
ронні інвестиції зможуть
дати новий поштовх еко
∑( p *s * f )
JSE =
номічним проектам, вивів
d
ши ряд галузей на новий
n – кількість цінних паперів у індексі
Базове значення
pi – остання ціна угоди
індексу в 2002 році рівень. Те ж саме можна
ПАР
JSE
сказати і про вкладення в
Si – кількість акцій в обігу
було зведене до
акції компаній країн
fi – Free Float з поправкою на фактор, який
1000 пунктів
БРІКС [4].
знаходиться між 0 і 1
Ство рення аль янсу
d – показник, який представляє загальний
органічно вписується в
капітал індексу на базі дати
Таблиця 1. Сукупна ринкова капіталізація фондових ринків країн БРІКС
та емітентів 2009—2010 [1]

n

t

i

i =1

i

n

n

n

1

1

N

i

i =1

i

i

1

i

n

n

1

i

1

1

n

1

i

n

i

i

i

i =1

54

Економiка та держава № 1/2013

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Показники середньозваженого фондового індексу БРІКС за період кінця 2005—2012 року [7]

тенденцію, яка простежується на світових фінансо
Ваги для кожного з індексів, що утворюють наш
вих ринках останні кілька років: у прагненні зміцни індекс БРІКС, не є константами, вони є змінними вели
ти свої позиції вже багато торговельних майданчи чинами. Розраховуються вони як середньозважена ве
ки домовилися про злиття і об'єднання: наприклад, личина капіталізацій індексів на кожен день за форму
London Stock Exchange і канадський біржовий опе лою:
Zi = MCi /(MCRTC + MCsensex+ MCHangSeng+ MCJSE +MCBovespa),
ратор TMX Group, NASDAQ і NYSEEuronext, про
Zi — обмежуючий коефіцієнт;
подібні наміри заявляли не раз азіатські площадки,
MCi — капіталізація одного з індексів країн БРІК.
сама ММВБ завершує процес злиття з групою РТС
Дані по базовим індексам узяті з бази Bloomberg, за
[5].
Тепер тенденція бірж до об'єднання торкнулася кожен день у період з 2006 року до початку 2012 року,
і біржі країн БРІКС. Створення альянсу бірж є по для того, щоб прослідкувати динаміку фондових
казником процесу глобальної інтеграції світових індексів у докризовий та кризовий періоди (табл. 3) [7—
фінансових потоків. І цей процес буде тільки при 8].
Отриманий середньозважений фондовий індекс
скорюватися з розвитком інформаційних технологій
країн групи БРІКС має високу кореляцію з кожним
[6].
з індексів країн БРІКС. Найвищою є кореляція з
Фондовий індекс країн БРІКС.
На наш погляд, доцільним та абсолют
но логічним подальшим кроком після ство
рення альянсу є створення спільного для
країн БРІКС фондового індексу, який міг
би стати індикативним показником для
інвесторів та учасників фондового ринку.
Створення фондового індексу дасть мож
ливість узагальненого розуміння динаміки
індексів всіх країн БРІКС, полегшить оці
нку інвестиційної привабливості для інве
сторів цих країн, та надасть нові можли
вості щодо аналізу та прогнозування
спільного індексу.
Методологія розрахунку Індексу БРІКС
Індекс акцій країн БРІКС (далі —
Індекс) є індикатором фондових бірж, що
розрахо вуєть ся на о снові фондо вих
індексів, які торгуються на біржах Бра
зилії, Росії, Індії, Китаю, ПАР. Індекси де
монструють різну динаміку обсягів капіта
лізації, значення якої визначено за типо
вою формулою, та різні показники фондо
вих індексів в залежності від специфіки
підрахунку (табл. 2).
Кожен з індексів країн БРІКС має свою
специфіку розрахунку і початкове значення
Рис. 1. Динаміка середньозваженого фондового індексу БРІКС
кожного з базових індексів також різне
та зведених до нього фондових індексів країн БРІКС
(кінець 2005—2012) [7]
(табл. 2).
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
У даній статті було запропонова
12000
но створення нового фондового індек
су країн БРІКС, як логічного кроку
10000
після створення альянсу фондових
бірж цими країнами. Після написання
8000
статті були зроблені наступні виснов
ки.
6000
Альянс бірж країн БРІКС володіє
величезним потенціалом, оскільки на
дасть індійським інвесто рам мож
4000
ливість диверсифікувати свої портфелі
і вийти на інші ринки, що розвивають
2000
ся.
Він також надасть унікальну мож
0
ливість інвесторам інших країн БРІКС
28.12.05
28.12.06
28.12.07
28.12.08
28.12.09
28.12.10
28.12.11
зробити свій внесок у зростання еко
номік кожної з країн. Альянс — це крок
Рис. 2. Динаміка середньозваженого фондового індексу БРІКС та зведених
уперед до нового рівня розвитку фінан
до нього фондових індексів Франції, Німеччини та США.
сових систем.
(Авторська розробка) [7]
Інтерес до економіки країн БРІКС
продиктований прогнозами економічно
фондовим індексом Бразилії (99%), найнижчою є го зростання цих регіонів, що перевищують середні по
кореляція з індексом РТС (44%). Проте слід зазна казники, а також збільшується купівельною спромож
чити, що такий низький показник кореляції спро ністю середнього класу, що розвивається в країнах
вокований різними рухами РТС та індексом БРІКС учасницях.
у докризовому періоді. У післякризовий період ко
Проте альянс має і мінуси. Іноземні інвестори, які
реляція значно вища. Іншими словами, криза стала вкладають у російський ринок акцій, як показує
своєрідною точкою відліку для країн БРІКС, після досвід, дуже чутливі до країнових і юридичних ри
якої динаміка їхніх індексів була більш однорідною зиків. Біржа, яка працює в країні з найменшими юри
(рис. 1).
дичними та політичними перепонами, як, наприклад,
Новий, середньозважений фондовий індекс країн в Гонконзі, буде неминуче перетягувати на себе об
БРІКС дає змогу більш наглядно оцінювати групу сяг торгів від західних інституціональних інвесторів
країн БРІКС з іншими фондовими індексами розви на шкоду ММВБ.
нених країн. Так, наприклад, на рисунку 2 зображена
Створення нового фондового індексу країн БРІКС
порівняльна динаміка фондових індексів розвинених відкриває нові можливості для технічного аналізу,
країн та середньозваженого індексу БРІКС. На ри спрощує роботу з групою країн на фондовому ринку
сунку 2 чітко простежується зниження індексу під час та являє собою індикатор настроїв інвесторів та інвес
світової фінансової кризи 2008 року, та набагато тиційного клімату на фондовому ринку групи країн
стрімкіше, за фондові індекси розвинених країн, зро БРІКС.
стання цього індексу після пікових значень знижен
ня в 2008 році. Значення зведені до початкового по
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ ПОБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ УГОД
У статті досліджені та розглянуті методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжна9
родних угод, а також інноваційні шляхи реалізації міжнародних угод. Значну увагу приділено економічним,
технологічним, організаційно9управлінським, процедурним інноваціям та інноваційній державній політиці.
In the article researched and considered methodical approaches to the formation of an innovative model of building
international agreements and innovative ways to implement international agreements. Special attention is paid to
economic, technological, organizational, managerial, procedural innovations and innovative public policy.
Ключові слова: міжнародні економічні угоди, інновації.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування економіки країни знач
ною мірою залежить від інноваційної політики. Адже
інновації — це ключ до майбутнього України.
Тому, на сьогодні актуальним є питання вдоскона
лення методичних підходів до формування та реалізації
міжнародних економічних угод.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Певні питання інноваційної політики дістали своє
відображення у наукових працях таких вітчизняних та
зарубіжних вчених: О. Амоша, В. Андрійчук, Б. Анд
рушків, Ю. Бажал, П. Бубенко, В. Будкін, А. Гальчинсь
кий, В. Геєць, П. Дракер, Г. Жаворонкова, В. Загоруль
ко, С. Ільєнкова, А. Кінах, К. Крістенсен, О. Ложачевсь
ка, Ю. Макагон, Б. Маліцький, В. Матвєєв, Г. Мур,
Ю. Пахомов, В. Семиноженко, Є. Сич, С. Сіденко,
О. Степанов, А. Філіпенко, Л. Федулова, К. Фрімен, В. Чу
жиков, І. Школа, Й. Шумпетер, В. Щелкунов та інші.
Багато досліджень, пов'язаних з інноваціями, опуб
ліковано в таких економічних газетах та журналах:
Barron's, BusinessWeek, CEOWORLD,The Economist,
Entrepreneur, The New York Times, The Wall Street
Journal, The Washington Post, Harvard Business Review,
Inc., Fortune, Forbes, Fast Company, Kiplinger, Бизнес.
Також багато корисної інформації є в публікаціях
The World Economic Forum,OECD, The World Bank,
"Moody's", Standard & Poor's та Fitch Ratings.
У той же час залишаються недостатньо дослідженими
та вивченими проблеми щодо ведення нововведень, інно
вацій у процес побудови та реалізації міжнародних угод.
МЕТА СТАТТІ
Розробити методичні підходиінноваційної політики
формування та реалізації міжнародних економічних
угод, а також дослідити та систематизувати існуючі
інновації, які можливо впровадити.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інновації є головною рушійною силою економічно
го зростання. Цю аксіому визнають навіть ті держави,
які проголошують повернення до традиційних ціннос
тей у суспільному житті [1, с. 41]. Тому інновації є акту
альною проблематикою завжди. Під час укладання
міжнародних економічних угод можна використати
безліч інновації, які підвищать ефективність та пришвид
шать укладання міжнародних угод.
На стадіях підготовки та укладання міжнародної
угоди можна вдосконалити процеси договірної ініціа
тиви (представлення проекту майбутньої угоди іншій
стороні, пропозиція укласти міжнародну угоду, визна
чення спільних заходів з підготовки тексту міжнарод
ної угоди тощо), з'ясування повноважень (призначен
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ня уповноважених для ведення переговорів тощо), роз
роблення тексту міжнародної угоди (міжраундові ро
бочі консультації, засідання робочої групи, участь у
конференціях, неофіційні консультації, економічні кон
сультації, юридичні консультації та ін.), обговорення та
узгодження, парафування та підписання міжнародної
угоди [2] шляхом впровадження інновацій: технічних та
технологічних, організаційноуправлінських, комуніка
ційних, процедурних тощо.
Великий прогрес, який зробило людство за останні
роки, переважно досягнутий за рахунок прискорення.
Насправді під прискоренням розуміється: пришвидшен
ня комунікаційних процесів, пришвидшення прийняття
управлінських рішень, прискорення перевезення паса
жирів та вантажів, прискорення виробництва, приско
рення укладання та формування міжнародних угод та
ін. В основі всього цього лежать технології, які інтен
сивно розвиваються. Будьякий інструмент, який пов'я
заний з технологічними нововведеннями, відповідно до
закону Мура [3], знижує вартість і підвищує ефек
тивність вдвічі за період від 12 до 24 місяців. Наприк
лад, мобільні телефони, які ми використовуємо в даний
момент в мільйон раз дешевше та в тисячу раз швидше,
ніж найкращі комп'ютери 1970х років. Тому викорис
товуючи інноваційні технології сьогодні, ми зменшує
мо вартість затрат та підвищуємо ефективність у май
бутньому будьяких економічних процесів.
Слід підкреслити, що особливий розвиток техно
логій в даний момент відбувається за рахунок соціаль
них мереж, мобільних та онлайнсервісів.
Успіх організації більш ніж на половину залежить
від якісного складу керівництва, персоналу та управлі
нських навичок. Тому впровадивши інновації в управлі
ння та організацію, можна набагато підвищити ефек
тивність будьякої господарської структури.
На основі дослідження була отримана загальна кла
сифікація інновацій (табл. 1).
Особливу увагу заслуговує:
— використання електронного цифрового підпису.
Електронний підпис — дані в електронній формі, які до
даються до інших електронних даних або логічно з ними
пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача в
електронній формі та підтвердження цілісності цих да
них. Є інструментом, що дозволяє створити правові ос
нови для електронного документообігу. Електронний
цифровий підпис призначений для забезпечення діяль
ності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з
використанням електронних документів [4];
— використання "хмарних" мереж для збереження,
використання, передачі інформації. Для більшості
фахівців вже зрозуміло, що папір, як носій інформації,
незабаром перестане існувати. Отже, інформація буде
переходити на цифрові носії. Це означає, що зберіган
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ня, використання та роз
Таблиця 1. Класифікація інновацій
роблення буде відбуватися
Класифікаційна
в електронному виді;
Вид інновації
ознака
— використання вірту
– Використання електронного цифрового підпису;
альної підтримки для об
– Використання «хмарних» мереж;
робки адміністративних та
– Впровадження новітніх систем захисту електронної інформації;
технічних задач через
– Використання віртуальної підтримки;
Інтернет (наприклад, Технічні та
– Використання біометричних технологій;
LongerDays.com є лідером технологічні інновації – Використання різних гаджетів (планшетних ПК та ін.);
– Автоматизація укладання міжнародних угод;
в США, який надає вірту
– Використання інноваційного програмного забезпечення;
альну підтримку [5]);
– Використання інноваційних ІТ технологій;
— автоматизація укла
– Використання інтернет бази даних міжнародних угодта ін.
дання міжнародних угод.
– Використання найкращого топ-менеджменту;
У зв'язку з розвитком ІТ
– Навчання та підготовка персоналу, пов’язане з інноваціями;
сектору сьогодні можливо
– Використання інноваційної стратегії та тактики;
автоматизувати процес
– Розроблення антикризових інноваційних заходів;
укладання міжнародних
– Інновації пов’язані з конкурентною боротьбою;
угод і зробити цей процес Організаційно– Розроблення сценарію переговорів з інноваційними рішеннями можливих проблем;
управлінські інновації
– Інноваційна презентація;
повністю автоматичним;
– Розроблення інноваційних шляхів прийняття рішень;
— створення єдиного
– Укладаннянових видів угод(міжнародні угоди про використання безпілотних
світового центу укладання
апаратів, нова сфера використання, застосування тощо);
міжнародних угод. Щоб
–Створення єдиного світового центу укладання міжнародних угодта ін.
модернізувати процес ук
– Комунікації через веб конференції;
ладання міжнародних еко Комунікаційні
– Комунікації через соціальні мережі;
номічних угод, можна інновації
– Комунікації через VoIP телефоніюта ін.
створити єдиний світовий
– Зміна послідовності етапів укладання міжнародних угод;
центр укладання міжна
– Оптимізація стадій укладання міжнародних угод;
родних угод. Призначення Процедурні інновації – Запровадження додаткових інноваційних етапів укладання міжнародних угоди;
єдиного світового центру
– Інноваційне делегування повноважень на підписання міжнародної угоди;
– Підписання міжнародної угоди в один етап та ін.
укладання міжнародних
– Впровадження система мобільних платежів;
угод — прискорення укла
– Використання електронної валюти;
дання міжнародних угод,
– Використання інноваційних інструментів інвестування;
зробити легший пошук
– Інноваційні сервіси з цінними паперами;
партнерів та ін. (рис. 1). Фінансові інновації
– Страхові інновації;
Під суб'єктом А, Б, В ро
– Використання фінансового інжинірингу;
зуміються держави, ТНК,
– Використання інноваційних процесів пов’язаних з грошовими потоками та ін.
авіакомпанії тощо;
Маркетингові
– Використання соц. мереж;
— інноваційна презен інновації
– Інноваційна рекламата ін.
тація. Використання інно
– Запровадження електронного урядування;
ваційних промо відеоро
– Модернізація патентної системи;
– Активне застосування венчурних фірм та проектів стартап;
ликів, презентацій для по
– Активно використовувати державно-приватне партнерство;
казу вигідності міжнарод
– Податкові інновації;
ного економічного догово
– Державна підтримка інноваційної діяльності;
ру партнеру. У нас може
– Інноваційна регуляторна політика;
бути найкраща в світі
– Інноваційна енергетична політика;
бізнесідея, але якщо ми не
– Інноваційна тарифна політика;
Інноваційна
державна
можемо повідомляти наші
– Інноваційна інвестиційна політика;
політика
ідеї своїм партнерам по
– Залучати міжнародні компанії, організації інвестувати кошти в інноваційний
бізнесу, то це не має ніяко
розвиток інфраструктури та інноваційних технологій;
го значення. Замість того
– Стимулювання діяльності лізингових фірм нової техніки та унікального обладнання;
– Надання прямих державних субсидій та цільових асигнувань підприємствам, які
щоб просто показувати
нарощують обсяги інноваційної продукції;
презентацію, як більшість
– Прийняття Інноваційного кодексу України;
людей, Стів Джобс по
– Активний брендінг країни;
відомляв інформацію, на
– Посилення ролі державних організацій в активізації інноваційної діяльності;
вчав, надихав і розважав, і
– Подальше вдосконалення технологій державного управління та ін.
це все в одній презентації
[6]. У результаті створю
вався такий ажіотаж, що не встигали укладати міжна має значення), не в обсягах інвестицій, а передусім в
родні угоди між компанією Apple та їхніми партнерами. організації процесу інноваційного розвитку економіки
Виявлено, що на стадії реалізації міжнародної еко та державному регулюванні цього процесу [7, с. 11].
номічної угоди можна підвищити ефективність її вико
Як відомо, до економічних інститутів належать такі
ристання шляхом впровадження будьяких інновації в пріоритетні форми участі держави в економіці: держав
різних економічних напрямах. Це повинні бути системні не економічне регулювання, розробка системи держав
заходи, спрямовані на підвищення ефективності викори них програм; стимулювання і підтримка сприятливих і
стання міжнародних угод у тісному зв'язку з найсучасн стабільних умов для розвитку найбільш ефективних
ішими економічними рішеннями та інноваційною держав форм виробництва і його інтеграції з фінансовим капі
ною політикою. Й. Шумпетер зазначав, що у бізнесі й талом; ефективне управління державною власністю;
економіці інновацій стимулюють економічне зростання. регулювання розвитку фінансових ринків та їхньої
Інноваційна складова вітчизняної економіки з року інфраструктури; антимонопольне регулювання і стиму
в рік зменшувалася і нині не перевищує 6%, в той час, як лювання конкуренції, контроль за діяльністю природ
в ЄС цей показник становить 60%, у Південній Кореї та них монополій [8, с. 85].
Японії — 65—66%, а в США — 78%. При цьому слід за
Інноваційна державна політика повинна реалізувати
уважити, що суть навіть не стільки в обсягах фінансу ся, в першу чергу, всередині країни. Ця політика допо
вання, яке спрямовується (хоч це також, безперечно, може реалізувати краще інноваціям в попередніх етапах
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від'ємною складовою конкурентоспро
можної економіки є формування стаб
ільного підприємницькоінноваційного
сектору, де наявні (і співпрацюють) як
великий і середній, так і малий бізнес.
А це, у свою чергу, передбачає: рефор
Єдиний світовий
мування стабільного макросередовища,
Суб’єкт А
Суб’єкт Б
центр укладання
якісних суспільних інституцій, внутрі
шньої конкуренції та дієвих фінансових
міжнародних угод
інструментів, сприятливого інвестицій
ного клімату як для іноземних, так і
внутрішніх інвесторів [10, с. 232].
Рис. 1. Схема дії єдиного світового центру укладання міжнародних угод
За рейтингом індексу легкості веден
впровадження інновацій в міжнародні економічні угоди. ня бізнесу 2011 року Україні знаходиться на 152 місці з
Автором обгрунтовано, що ефективність реалізації 183. Загальний індекс базується на дев'яти внутрішніх інди
міжнародних економічних угод залежить від впровад каторах: розпочинання бізнесу, робота з дозволами на
ження економічних інновацій та від державної інновац будівництво, реєстрація майна, отримання кредиту, захист
ійної політики. Під економічними інноваціями розумієть прав інвесторів, сплата податків, міжнародна торгівля, за
ся впровадження інновацій в фінансовий, маркетинговий безпечення контрактів та закриття підприємства [11].
та інші сфери реалізації міжнародної економічної уго
Найбільшими рейтинговими агентствами в світі є
ди. У свою чергу інноваційна державна політика повинна Moody's, Standard andPoor's та FitchRatings. На 2012 рік
грунтуватися на інноваційних заходах, які б піднімали вони опублікували такі кредитні рейтинги України:
світовий рейтинг країни, а саме: інвестиційний клімат в Standard andPoor's — B+, FitchRatings — B, Moody's — B2.
країні, коефіцієнт легкості ведення бізнесу, кредитний
Також важливою складовою державної політики є
рейтинг та рівень конкурентоспроможності країни. Ці си сприяти інвестиційному клімату в країні.
стемні заходи допоможуть підвищити ефективність реа
Без сумніву, можна сказати, що рейтинги України є
лізації міжнародної угоди (рис. 2). Інновації — ідеаль негативними і треба їх поліпшувати. Для цього треба
ний спосіб покращення всіх цих показників.
проводити інноваційну державну політику.
За рейтингом індексу глобальної конкурентоспро
Семиноженко В.П. зазначає, що, поперше, держав
можності 2012—2013 Україна посідає 73 місце з 144 [9]. на політика у сфері науки, технологій та інновацій має
Наша держава має дуже широкі можливості для впро бути цілісною, системною і послідовною; подруге, кож
вадження технічних інновацій. Однак при створенні не на держава змушена найти оригінальний підхід до сти
обхідних умов Україна — власниця величезного науко мулювання інноваційного розвитку, який найкраще
вого та людського потенціалу — може впроваджувати відповідає національним цілям і культурі економічних
новітні технології набагато швидше і якісніше [10, с. 231]. відносин. Існують універсальні методи стимулювання
Таким чином, конкурентоспроможність держави не інновацій, проте не існує універсального рецепту їх за
повинна бути лише економічною метою; це, насамперед, стосування [1, с. 42—43].
національна і політична ідея, яка вимагає формування
Особливу увагу в інноваційній державній політиці
чіткої, всебічної стратегії дій з її досягнення. Безпереч слід приділити таким факторам:
но, вона повинна передбачати координованість дій на
— запровадження електронного урядування, яке
всіх рівнях: економічному, політичному, духовному. Не дасть поштовх до розвитку всіх сфер економіки країни.
Бо як відомо, важливою складовою
інноваційного розвитку є інформати
зація. Низький показник проникнення
Фінансові
Інтернету (а в Україні він удвічі ниж
інновації
чий за країни ЄС) взагалі не сумісний з
поняттям "розвиток". Отже, найближ
Маркетингові
чим часом маємо здійснити прорив до
Інші економічні
інновації
цифрового суспільства [1, с. 44];
інновації
— активне застосування венчур
Ефективність
них фірм та проектів стартап. Для
реалізації
прикладу можна взяти інноваційний
міжнародної
центр "Сколково" [12];
економічної угоди
— активно використовувати дер
жавноприватне партнерство як фак
тор розвитку національної інновацій
Рівень
ної системи;
Легкість ведення
конкуренто— податкові інновації: 1) Подат
бізнесу
спроможності
кові
звіти в режимі заповнення онлайн
країни
(електронна звітність). На прикладі
Сприятливий
служби національних доходів США
Кредитний
інвестиційний
Internal Revenue Service (IRS) [13]; 2)
рейтинг країни
клімат в країні
Застосовування кредиту на податок;
— державна підтримка іннова
ційної діяльності: 1) фінансове сти
мулювання (гранти, податкові пільги).
Наприклад зменшення податкового
навантаження для тих, хто викорис
Інноваційна
товує літаки українського виробниц
державна
тва (Ан148, Ан 158). Таким чином,
політика
можна заохотити авіалінії купувати
продукцію українського виробника;
Рис. 2. Залежність ефективності реалізації міжнародних економічних угод від 2) урядові контракти; 3) розвиток на
впровадження економічних інновацій
уковотехнічної інфраструктури.
Суб’єкт В
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— прийняття Інноваційного ко Стадії укладання та реалізації
міжнародної угоди
дексу України. Кодекс має вирішити
декілька основних завдань. Попер
ше, систематизувати правові аспек
ти, що стосуються всіх стадій інно
ваційного процесу — від розробки
Підготовка
нового технологічного продукту до
о
міжнародної
угоди
його впровадження у виробництво.
Подруге, в Інноваційному кодексі
необхідно передбачити всі можливі
інструменти стимулювання інновацій
— від чотирьох варіантів венчурних
фондів до спеціальних режимів інно
ваційної діяльності. А головне —
Інноваційний кодекс дасть принци
Укладання
пові, засадничі підходи — так би мо
міжнародної угоди
вити, встановить правила гри на
вітчизняному ринку інновацій;
— активний брендінг України в
світі. Проведене соціологічне Інтер
нетдослідження виявило достатньо
низький рівень поінформованості
іноземців про Україну і українців.
Через складності ведення бізнесу на
Реалізація
ша держава вважається інвестицій
міжнародної угоди
нопривабливою лише для кожного
четвертого опитаного [14].
На основі дослідження були роз
роблені методичні підходи до форму
вання інноваційної моделі побудови
міжнародних угод, яку автор пока
зує на рис. 3.
ВИСНОВКИ
Отже, використавши інноваційну
модель побудови та реалізації міжна
родних угод, можна підвищити швид
кість укладання та покращити ефек
тивність використання міжнародних
економічних угод. Головним інстру
ментом виступають інновації в різних
галузях науки. Ця проблематика
буде актуальною в майбутньому.

Інновації
Інноваційні дослідження ринку
Використання соц. мереж
Розроблення нових видів угод
Розроблення антикризових інноваційних заходів
Розроблення сценарію переговорів з інноваційними
рішеннями можливих проблем
Використання інноваційної стратегії та тактики
Навчання та підготовка персоналу, пов’язані з
інноваціями
Комунікація через проведення онлайн конференцій
Комунікації через соціальні мережі
Використання електронного цифрового підпису
Використання “хмарних” мереж
Використання біометричних технологій
Використання віртуальної підтримки
Використання інноваційних промо відеороликів,
презентацій
Інноваційна державна політика
Фінансові інновації
Маркетингові інновації
Інновації, пов’язані з конкурентною боротьбою
Інші інновації, пов’язані з реалізацією міжнародної
економічної угоди

Модернізація
міжнародної угоди

Інновації, які можна запровадити на всіх стадіях
Процедурні інновації
Використання найкращого топ-менеджменту
Використання інноваційного програмного забезпечення
Впровадження новітніх систем захисту електронної інформації
Використання інноваційних ІТ технологій
Автоматизація укладання міжнародних угод
Створення єдиного світового центу укладання міжнародних угод
Використання різних гаджетів та ін.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ
КОМПЛЕКСІВ КРАЇН СНД: АСПЕКТ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У роботі аналізуються чинники, які впливають на економічну діяльність промислових комплексів.
Окремо розглядаються питання побудови системи інститутів, що сприяють їх ефективному інноваційно9
му розвитку.
The paper analyzes the factors that affect industrial complexes economic performance. Separately, the research
of questions of institutions that contribute to effective innovation development is done.

Ключові слова: інститути, інновації.
Key words: institutions, innovations.

ВСТУП
Участь держави в економіці країни, включаючи
державну частку в акціонерних капіталах, за оцінка
ми експертів, в СНД складає близько 50%. Держава
бере участь в економіці безпосередньо, через участь
у державних установах і державних уні тарних
підприємствах, а також контролює бізнес через вход
ження в акціонерний капітал великих компаній. Факт
наявності ринкової економіки не є достатньою умо
вою для можливості успішного протікання інновац
ійних процесів. Державна інноваційна політика як
складова державного регулювання національної еко
номіки використовує єдині для всієї економічної пол
ітики методи впливу, результативність інноваційної
політики визначається ефективністю взаємодії всіх
інститутів, що визначають державний економічний
курс.

до державного регулювання інноваційного розвит
ку промисловості як основної ланки реального сек
тора економіки. Сучасний стан промислового роз
витку регіонів країн СНД характеризується певним
зростанням доданої вартості та пожвавленням інве
стиційних процесів. Однак у промисловості перева
жають галузі з низьким технологічним рівнем, про
дукція кінцевого призначення в основному є некон
курентоспроможною на зовнішніх ринках, а значний
розрив у рівнях соціальноекономічного розвитку
регіонів уповільнює зростання національних еко
номік у цілому.
Багатоаспектність цієї проблеми зумовлює не
обхідність розробки державної регуляторної політики
інноваційного промислового розвитку на регіонально
му рівні з пристосуванням її структури до суспільних
потреб.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
РЕЗУЛЬТАТИ
Орієнтованість регіонального розвитку країн
Заходи впливу держави на інноваційну діяльність
СНД на підвищення конкурентоспроможності ви діляться на прямі і непрямі. При цьому доцільно пере
робничої сфери вимагає вироблення нових підходів важання прямих адміністративних методів впливу на
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економічні процеси в періоди криз, спадів, "збоїв рин
ку", а на стадіях підйому економіки — непрямих, рин
кових методів.
У рамках здійснення функції з регулювання пра
вової основи функціонування економіки, держава
встановлює "правила гри", формує інститути, які виз
начають діяльність в країні господарюючих суб'єктів.
Створення інноваційної економіки вимагає формуван
ня цілісної та системної законодавчої бази. Законодав
ство в цій сфері представлено рядом нормативних
актів.
Розглянемо приклад України. На сьогоднішній день
інноваційна діяльність регламентується ЗУ "Про інно
ваційну діяльність". Цей Закон визначає правові, еко
номічні та організаційні засади державного регулюван
ня інноваційної діяльності в Україні, встановлює фор
ми стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки Украї
ни інноваційним шляхом. Згідно із цим Законом держав
ну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх
форм власності, що реалізують в Україні інноваційні
проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають
статус інноваційних.
Згідно даного закону:
— інновації — це новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, про
дукція або послуги, а також організаційнотехнічні
рішення виробничого, адміністративного, комерцій
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери;
— інноваційна діяльність — це діяльність, що
спрямована на використання і комерціалізацію ре
зультатів наукових досліджень та розробок і зумов
лює випуск на ринок нових конкурентоздатних то
варів і послуг;
— інноваційний продукт — це результат науково
дослідної і (або) дослідноконструкторської розробки;
— інноваційна продукція — це нові конкурентоз
датні товари чи послуги;
— інноваційне підприємство (інноваційний центр,
технопарк, технополіс, інноваційний бізнесінкубатор
тощо) — це підприємство (об'єднання підприємств), що
розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і
(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому
вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу
продукції і (або) послуг;
— інноваційна інфраструктура — це сукупність
підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоці
ацій будьякої форми власності, що надають послуги із
забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, кон
салтингові, маркетингові, інформаційнокомунікативні,
юридичні, освітні тощо).
Головною метою державної інноваційної політи
ки України є створення соціальноекономічних,
організаційних і правових умов для ефективного
відтворення, розвитку й використання науковотех
нічного потенціалу країни, забезпечення впровад
ження сучасних екологічно чистих, безпечних, енер
го та ресурсозберігаючих технологій, виробництва
та реалізації нових видів конкурентоздатної про
дукції.
Основними принципами державної інноваційної
політики України є:
— орієнтація на інноваційний шлях розвитку еко
номіки;
— визначення державних пріоритетів інноваційно
го розвитку;
— створення умов для збереження, розвитку і ви
користання вітчизняного науковотехнічного та інно
ваційного потенціалу;
— забезпечення взаємодії науки, освіти, виробниц
тва, фінансовокредитної сфери у розвитку інновацій
ної діяльності;

62

— ефективне використання ринкових механізмів для
сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприєм
ництва у наукововиробничій сфері;
— здійснення заходів на підтримку міжнародної на
уковотехнологічної кооперації, трансферу технологій,
захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку
та її просування на зовнішній ринок;
— фінансова підтримка, здійснення сприятливої
кредитної, податкової і митної політики у сфері інно
ваційної діяльності;
— сприяння розвиткові інноваційної інфраструкту
ри.
Для всіх країн СНД доцільним є законодавче вста
новлення основних принципів державного регулюван
ня інноваційної діяльності, яке має полягати в наступ
ному:
— визначення і підтримки пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності;
— формування і реалізації державних, галузевих,
регіональних і місцевих інноваційних програм;
— створення нормативноправової бази та економ
ічних механізмів для підтримки і стимулювання іннова
ційної діяльності;
— захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної
діяльності;
— фінансова підтримка виконання інноваційних
проектів;
— стимулювання комерційних банків та інших
фінансовокредитних установ, що кредитують виконан
ня інноваційних проектів;
— встановлення пільгового оподаткування суб'єктів
інноваційної діяльності;
— підтримка функціонування і розвитку сучасної
інноваційної інфраструктури.
Існування різних факторів, які впливають на
економічну діяльність на рівні промислових комп
лексів СНД, вимагає побудови системи інститутів,
що сприяють їх ефективному інноваційному роз
витку, окремого розгляду цього питання в рамках
інноваційного розвитку промислових комплексів
заслуговують нафтохімічні промислові комплекси.
Важливість галузі нафтохімії для національних
економік не викликає сумніву. Система економіч
них інститутів повинна зачіпати всі принципові ас
пекти виробничої діяльності промислового комп
лексу, що визначають його кінцеву ефективність у
цілому.
Участь держави в якості власника промислових ак
тивів посилює її вплив на національну економіку. Роз
глянемо приклад: частка республіканської ВАТ "Свя
зьинвестнефтехим" в акціонерному капіталі крупних
республіканських виробників нафтохімічної про
дукції (єдиним акціонером якого є Республіка Татар
стан) у ВАТ "Казаньоргсинтез" становить 26, 639%, а
в ВАТ "Нижнекамскнефтехим" 25, 205%. Уряд, маю
чи блокуючі пакети акцій підприємств, володіє істот
ною присутністю в органах управління підприємств,
у радах директорів через своїх представників (по чо
тири члени ради директорів з одинадцяти на ВАТ
"Казаньоргсинтез" і ВАТ "Нижнекамскнефтехим"
станом на червень 2011 р.). Участь республіки в акці
онерному капіталі нафтохімічних підприємств у перші
роки після реформ сприяла координації роботи всьо
го нафтохімічного промислового комплексу усере
дині республіки, потенціал підприємств був збереже
ний, не були допущені скорочення чисельності пра
цюючого персоналу, що, безсумнівно, призвело б до
серйозних соціальних наслідків. Це дозволило уник
нути нафтохімічному промисловому комплексу рес
публіки багаторазової зміни стратегії розвитку (за
даними досліджень ГУ ВШЕ у 1990ті — на початку
2000х років щорічно приблизно 6—8% компаній міня
ли основного власника, причому в першій половині
2000х років інтенсивність переділу тільки зростала),
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що могло б призвести до негативних наслідків, особ
ливо в зв'язку з тривалістю інвестиційного циклу в на
фтохімії.
Застарілість норм проектування, будівництва та
експлуатації виробництв, невідповідність їх загаль
носвітовим стандартам, ускладнена процедура уз
годження проектнокошторисної документації —
деякі з факторів, з якими економікам СНД доведеть
ся зіткнутися найближчим часом (виняток у даному
випадку складає Грузія). У результаті вартість реал
ізації проекту, а разом з ним і капіталомісткість про
дукції, що випускається, істотно підвищується, що,
звичайно, відбивається на термінах окупності само
го проекту. У даному аспекті, необхідно відзначити
проведену урядом Російської Федерації роботу щодо
вдосконалення законодавчої бази у сфері технічно
го регулювання з метою спрощення процедур отри
мання дозвільної документації на будівництво на
фтогазохімічних комплексів і надання можливості
застосування передових технічних норм, що відпов
ідають міжнародним та національним стандартам
розвинених країн. Ці пропозиції стосуються спро
щення процедур оформлення отримання землі під ка
пітальне будівництво, впровадження національних
стандартів, технічних умов і регламентів згідно
міжнародних норм, актуалізації документів, що ре
гулюють проведення експертиз проектної докумен
тації тощо. Терміни прийняття цих технічних регла
ментів матимуть прямий вплив на реалізацію багать
ох інноваційних проектів галузі.
У число пріоритетних питань слід віднести також уп
равління в галузі безпечного використання хімічних ре
човин, питання підвищення ефективності законодавчо
го та добровільного регулювання обігу хімічних речо
вин, гармонізацію національних і міжнародних законо
давств у відповідній області та зниження бар'єрів у
торгівлі за допомогою прийняття спільних законодав
чих правових актів.
У результаті розриву (після реформ) сформова
них вертикальних і горизонтальних технологічних
ланцюжків в СНД сировинні ресурси, переробні по
тужності, транспортна інфраструктура виявилися
зосереджені у неафілійованих одна з одною госпо
дарюючих структур. Одночасно з цим за останні
двадцять років з'явилися принципово нові виробниц
тва, що стало можливим завдяки розширенню дію
чих виробництв і будівництву нових, пов'язаних з
діючою загальною технологією виробництва. Меха
нізми державної підтримки інноваційного розвитку
промислових комплексів повинні охоплювати "по
вертикалі" весь ланцюжок видів і сфер діяльності,
починаючи з надрокористування і закінчуючи сфе
рою споживання хімічної продукції. З урахуванням
сказаного і певних цілей, участь існуючих держав
них інститутів розвитку в державній підтримці може
варіюватися від співфінансування інфраструктурних
проектів до будівництва всієї необхідної інфраструк
тури за рахунок держави.
Держава може і повинна координувати діяльність
господарюючих суб'єктів в галузі транспорту з ураху
ванням розвитку первинної та глибокої хімічної пере
робки, брати активну участь в інвестиціях у системи
транспорту сировини і продукції, експортних термі
налів на принципах державноприватного партнерства.
Показовим є і зарубіжний досвід — за активної
підтримки держави були побудовані нові автошляхи,
мережа нафто і продуктопроводів, необхідна інфра
структура підтримки логістичних каналів збуту про
дукції і поставок сировини на острові Джуронг в Сінга
пурі.

го нафтохімічного устаткування. Країни не мають
власних технологій великотоннажного виробництва
більшості продуктів нафтохімії (поліолефінів, пол
імерів і т.д.), і, отже, устаткування повинно в обо
в'язковому порядку бути розглянуте закордонним
ліцензіаром на придатність для реалізації впровад
жуваних технологічних процесів. Об'єктивність цієї
проблеми вимагає зниження і скасування мита на
імпортоване технологічне обладнання, яке не вироб
ляється в країні майбутнього використання. Пара
лельно з цим, однією з умов участі зарубіжних ком
паній в постачанні обладнання та технологій повин
на стати безумовна зацікавленість і сприяння цих
компаній щодо виведення одержуваної продукції на
зовнішні ринки.
Однак необхідно шукати шляхи розвитку власного
машинобудування, що, як видно, неможливо без роз
витку вітчизняних технологій синтезу нафтохімічної
продукції. Висока частка НДДКР у вартості сучасних
технологій, машин і устаткування вимагає широкої дер
жавної підтримки цієї роботи.
Критеріями ринкової затребуваності інноваційних
продуктів, які визначають необхідність державної
підтримки, можуть виступати:
— завершеність розробки та її апробація в досвід
чених умовах;
— спрямованість на вирішення великих народно
господарських завдань і міжгалузевий ефект розроб
ки;
— повнота і завершеність технологічного ланцюж
ка від сировини до готової продукції;
— високі економічний та соціальний ефекти від
впровадження розробки.
До числа пріо ритетних напрямів державної
інноваційної політики для нафтохімічних промис
лових комплексів може увійти розробка стратегіч
них деталізованих планів і проектів з підвищення
можливостей промислового виробництва, особли
во для малих і середніх підприємств, що виробля
ють спеціалізовані речовини і/або матеріали для
промисловості. До завдань держави слід також
віднести визначення областей, де належне викори
стання продукції нафтохімії сприятиме вирішенню
таких питань, як ефективне використання енергії,
скорочення викидів парникових газів і продоволь
ча безпека.
Державна інноваційна політика як складова час
тина соціальноекономічної політики має бути спря
мована на розвиток і стимулювання інноваційної
діяльності. Ефективна державна інноваційна політи
ка щодо підприємств нафтохімічного промислового
комплексу може перетворити його на локомотив на
уковотехнічної та інноваційної діяльності, що через
міжгалузеві механізми взаємодії дозволить йому ста
ти опорним елементом інноваційного розвитку краї
ни.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
ПРОДУКЦІЄЮ АПК
Виявлено та проаналізовано основні тенденції в сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК у світі та
в Україні після приєднання до СОТ.
Discovered and analyzed the trends in foreign trade in agricultural products in the world and in Ukraine
after joining to the WTO.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Динамічне зростання обсягів світової торгівлі, вклю
чаючи торгівлю агропромисловою продукцією, кризові
явища в світовій економіці, посилення взаємозалежності
агропромислового та паливноенергетичного комп
лексів та стрімкі інтеграційні процеси стали основною
причиною підвищення ролі регулювання зовнішньої
торгівлі для забезпечення стійкого економічного роз
витку світової економіки в цілому та окремих національ
них господарств. Враховуючи факт, що Україна має до
сить активну позицію у світовій торгівлі аграрною про
дукцією, входить до 13 країнлідерів виробництва мо
лока та молочної продукції у світі, є шостою по експор
ту пшениці та першою по експорту ячменю, насіння со
няшнику та соняшникової олії, дана тема є надзвичай
но актуальною.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові аспекти розвитку АПК та зовнішньої
торгівлі аропродовольчою продукцією досліджені в ро
ботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених: С.М. Ква
ші, А.М. Кандиби, І.В. Кобути, О.Ф. Луки, О.М. Могиль
ного, Т.О. Осташко, В.О. Точиліна. Проте тема потре
бує подальшого дослідження.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження та виявлення тен
денції у зовнішній торгівлі агропромисловою продук
цією України, адже загальні світові тенденції показу
ють, що вже тривалий час спостерігається неухильне
зниження частки сільськогосподарських та продоволь
чих товарів у загальному світовому товарообігу за од
ночасного абсолютного зростання експорту та імпорту
цих товарних груп.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вже за період з 1970 по 2010 рік відбулося знижен
ня частки сільськогосподарських товарів у структурі
світової торгівлі з 16,6 до 7,5%, а продовольчих товарів
— з 13,1 до 5,1%. Така тенденція пояснюється передусім
більш інтенсивним зростанням торгівлі товарами інших
груп.
Протягом тривалого часу головним мотивом зовні
шньої торгівлі аграрною продукцією був міжнародний
поділ праці на основі природнокліматичних факторів.
Однак у сучасних умовах все більш важливими стають
такі чинники, як зростання імпортних потреб у деяких
країнах, що розвиваються внаслідок тривалого відста
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вання внутрішнього виробництва від поточних потреб
населення, стійке зростання споживчого попиту у роз
винутих країнах внаслідок значної диверсифікації асор
тименту продуктів харчування, зростання внутрішньо
фірмових поставок сировини та напівфабрикатів внас
лідок діяльності ТНК.
У цілому у канали зовнішньої торгівлі надходить
біля 25% продукції світового АПК. У світовому масш
табі показники експортної квоти вище по таким масо
вим товарам, як зернові, тропічні культури, цукор, м'я
со, риба; дещо нижче — по овочах, фруктах, молоку.
Останнім часом найбільш динамічно розвивається
експорт фруктів, овочів, риби, морепродуктів. Загаль
ною тенденцією кількісних та якісних змін товарної
структури світової торгівлі продовольчою продукцією
є поглиблення процесів диверсифікації на рівні про
дуктів високого ступеня переробки та напоїв при збе
реженні існуючих пропорцій у торгівлі базовими про
дуктами.
Розвинуті країни домінують в експорті та імпорті
продовольства. На початку ХХІ століття на їх частку
припадало 72% світового експорту та 69% імпорту про
довольчих товарів. При цьому основний обсяг торгівлі
зосереджений між розвинутими країнами, що звичай
но викликає необхідність регулювання зовнішньої
торгівлі такими товарами також з позиції забезпечен
ня сталого розвитку в усіх країнах світу [1].
На сучасному етапі розвитку світової економіки
міжнародним інституційним регулятором зовнішньої
торгівлі продукцією АПК є Світова організація торгівлі,
що почала офіційно функціонувати з 1 січня 1995 року і
була продовженням ГАТТ, що діяла з 1948 року. У рам
ках СОТ окрема увага приділяється регулюванню зов
нішньої торгівлі аграрною продукцією. Правила міжна
родної сільськогосподарської торгівлі зафіксовано в
Угоді щодо сільського господарства, що була підписа
на у грудні 1993 року як складова Заключного акту за
результатами уругвайського раунду багатосторонніх
торговельних переговорів. Угода почала виконуватися
з 1 січня 1995 року.
Угода визначає такі основні напрями лібералізації
аграрних ринків:
— забезпечення доступу на національні ринки
імпортної агропромислової продукції;
— зниження рівня державної підтримки, яка викрив
лює умови ринкової конкуренції;
— поступове зниження та повне скасування субси
дування експорту сільськогосподарської продукції;
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зростання питомої ваги позитивного сальдо товарної
торгівлі за традиційними сировинними статтями екс
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али, які протягом 2003—2007 років відзначались не
0
значними темпами приросту на рівні 0,5 %, — 8,8 %, про
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тягом 2010 року підвищились на 33,2 %. Порівняно з
кв.
2003 роком їх сукупний приріст склав 31,1 %. На по
чатку 2011 року, за підрахунками експертів МВФ,
2008
2009
2010
2011
індекс цін на продукцію сільського господарства досяг
Рис. 1. Динаміка експорту сільськогосподарської продукції нової рекордної позначки, підвищившись приблизно на
41 %порівняно з 2010 роком. Ціни підвищилися найб
після приєднання України до СОТ, млн дол. США
ільшою мірою на зерно (на 82 %), хоча на деякі зернові,
— регулювання санітарних, фітосанітарних, ветери зокрема рис, ціни все ще залишаються нижчими за рівень
нарних умов торгівлі.
2008 року. Тим часом, ціни на інші групи продуктів хар
На даний момент завершується перший етап освоє чування, що мають більш високу еластичність за дохо
ння державамичленами режимів сільськогосподарської дом (зокрема насіння олійних, м'ясо, цукор і морепро
торгівлі, для якого було передбачено провести тарифі дукти), вже перевищили їхні колишні високі рівні. Таке
кацію нетарифних бар'єрів, знизити імпортне мито у зростання цін на продовольчі товари пов'язане з суттє
розвинутих країнах на 36% протягом 6 років та на 24% вими шоками пропозиції, спричиненими несприятливи
протягом десяти років у країнах, що розвиваються, ско ми погодними умовами 2010 року. Їх наслідками стало
ротити розміри внутрішньої підтримки виробників та зменшення врожаїв пшениці (Росія, Україна), рису, ка
експортні субсидії.
учуку, бавовни і овочів місцевого виробництва (Півден
Зовнішня торгівля України у період 2008—2011 рр. на і ПівденноСхідна Азія), кукурудзи (США) та цукру
розвивалася під впливом двох визначальних подій: член (Індія). Хоча пропозиція не виправдала очікувань, по
ства у СОТ, набутого у 2008 р., та світової фінансово пит на основні харчові культури залишається високим,
економічної кризи 2007—2011 рр. Членство в СОТ на багато в чому внаслідок економічного зростання країн
дало національним експортерам низку переваг, пов'я з ринками, що формуються. Під час останньої світової
заних зі скасуванням квотування експорту української рецесії темпи зростання попиту були незвично високи
металопродукції, зменшенням антидемпінгових обме ми — приблизно 2,5 %. Попит залишався стійким пере
жень тощо. Разом з тим, зміцнення позицій України на важно за рахунок різкого пожвавлення виробництва
зовнішніх ринках не змогло відвернути обвальне ско біопалива [2]. Це зумовило таку динаміку зовнішньої
рочення обсягів експорту України. Кризове зменшення торгівлі України товарами АПК у 2011 році (табл. 1).
зовнішньоторговельного обороту в Україні досягло
Зміна цін ускладнювалась торговельними обмежен
пікових значень у четвертому кварталі 2008 року, коли нями, зокрема, забороною на експорт зерна в Росії і
воно склало 33 % порівняно з попереднім кварталом, квотами на експорт зерна в Україні у 2010 році. Всі ці
тоді як загалом у світі аналогічний показник становив фактори обумовили ускладнення умов на ринках сіль
20 %. Така ситуація значною мірою була спричинена ськогосподарської продукції, що затримало процес
зниженням попиту на традиційні експортні товари Ук відновлення виснажених продовольчих запасів. Значний
раїни (металопродукцію, хімічну та сільськогосподарсь вплив на зовнішньоторговельні позиції країни мало зап
ку продукцію). Водночас — внаслідок девальвації націо ровадження у жовтні 2010 року квот на експорт деяких
нальної валюти та падіння купівельної спроможності видів сільськогосподарської продукції. Український
населення — суттєвого скорочення також зазнав уряд також запровадив нові правила оформлення екс
імпорт.
портних контрактів на деякі види сільськогосподарсь
Кризові явища у світовій економіці відчутно позна кої і продовольчої продукції, які міжнародними експер
чились на товарній структурі зовнішньої торгівлі, дові тами було інтерпретовано як запровадження дискримі
вши недосконалість сформованої в Україні низько ди наційних торговельних обмежень.
версифікованої моделі експортноімпортних операцій,
Крім того, у рамках зобов'язань, взятих Україною
що робить економічну систему критично залежною від при вступі до СОТ, у 2011 році діяло кількісне обмежен
кон'юнктурних коливань на світових ринках продукції. ня на ввезення цукрусирцю тростинного у розмірі 267,8
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2008— тис. тонн. За даними аналітичної довідки про захист
2010 рр. різко змінювалася під впливом глобальних тен внутрішнього ринку та забезпечення конкурентоспро
денцій, при цьому найбільш відчутні зміни були харак можності вітчизняного товаровиробника Національної
терні для провідних товарних статей як в експортній, тристоронньої соціальноекономічної ради, після всту
так і у імпортній діяльності.
пу України до СОТ у 2008 році середньоарифметична
У 2010 році товарний експорт України склав 52,2 ставка ввізного мита по всьому Митному тарифу змен
млрд дол. США, що на 29,2 % більше порівняно з попе шилась з 5,09 до 4,96 %. Рівень середньоарифметичної
реднім роком. У розрізі ключових товарних груп найб ставки ввізного мита на продовольчі товари знизився із
ільший внесок у зростання експорту забезпечено про 13,79 до 9,16 %, зокрема, на такі групи товарів:
дукцією чорної металургії, обсяги закордонного поста
— м'ясо та харчові нутрощі — з 21,5 до 12,3 %;
чання якої зросли на 42,7 % переважно за рахунок зро
— молоко та молочні продукти — з 24,9 до 10,01 %;
стання рівня цін. Варто також відзначити зростання
— продукція борошномельнокруп'яної промисло
обсягів експорту продукції машинобудування на 33,3 %, вості — з 23,4 до 10,3%;
що обумовлено в першу чергу збільшенням постачання
— готові харчові продукти з м'яса, риби або рако
залізничних локомотивів у 3,1 раз, тоді як експорт подібних — з 17,3 до 8,9 %.
сільськогосподарської продукції збільшився лише на
Значною мірою оцінки того, який вплив мали перші
4,4 %.
роки перебування України в СОТ, можна зробити на
Криза сприяла поглибленню рівня залежності еко основі порівняння очікувань, що передували вступу, та
номіки України від зовнішніх факторів, про що свідчить реальних показників зовнішньоторговельної діяльності,
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3500

3607,1

3426,5

www.economy.in.ua

3385,4

65

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
досягнутих у період з 2008
Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі України
продукцією АПК у 2011 році [4]
по 2011 роки.
Уже протягом першого
Експорт
Імпорт
року перебування в СОТ
у % до
у % до
Назва товарів
тис. дол.
у%
тис. дол.
у%
Україна майже вдвічі збіль
загального
загального
США
до
2010
р.
США
до
2010
р.
шила експорт сільськогос
обсягу
обсягу
подарської продукції. Фі Усього
68409848,6 133,1
100,0
82606901,5 136,0
100,0
нансовоекономічна криза I. Живi тварини; продукти
936606,1
121,4
1,4
1035290,4
83,4
1,3
продемонструвала, що в пе тваринного походження
ріод стрімкого зниження II. Продукти рослинного
5532076,6
139,1
8,1
1815941,5
116,1
2,2
активності майже на всіх походження
III.
Жири
та
олії
тваринного
ринках, а отже відсутності
3396407,0
129,8
5,0
468667,1
103,8
0,6
попиту на продукцію, змен або рослинного походження
4,3
3026540,5
120,8
3,7
шення обсягів експорту IV. Готові харчовi продукти 2939036,7 114,3
сільського господарства по
рівняно зі зменшенням в інших галузях було незначним.
Водночас у період перебування України в СОТ
Саме протягом 2009 року частка сільськогосподарських відбулося стрімке зростання імпорту деяких видів аг
товарів у загальному експорті країни зросла на 6,2 в. п. рарної продукції та продукції харчової промисловості,
порівняно з попереднім роком. Відбулось зростання зокрема зростання склало 61,2 % і 19,8 % відповідно.
частки сільськогосподарської продукції у загальному Найбільш суттєво зріс імпорт цукру. Якщо в 2007 році,
експорті країни. Якщо в період 2005—2007 років ця час за даними Державної служби статистики, імпорт цукру
тка не перевищувала 9 %, то в період 2008—2010 років з цукрової тростини або з цукрових буряків складав 7
вона не опускалася нижче 12 %. Попри значне зростан млн дол. США, то за підсумками 2010 року імпорт цієї
ня обсягів торгівлі сільськогосподарською продукцією товарної позиції склав 183 млн дол. США, тобто зріс у
після приєднання до СОТ (якщо в період 2005—2007 26 разів. Проте зазначимо, що таке зростання імпорту
років середній річний експорт сільськогосподарських цукру лише частково можна пояснити членством Украї
товарів становив 3050 млн дол. США, то за період 2008— ни в СОТ, адже 31,6 % від загального імпорту припадає
2010 рр. цей показник дорівнював 7689 млн дол. США), на країни, що не є членами СОТ. Так, імпорт цукру з
не відбулося значної географічної диверсифікації екс Білорусі, з якою Україна має відносини вільної торгівлі,
порту.
у 2010 році склав майже 58 млн дол. США. Отже, про
Основними імпортерами сільськогосподарської блема полягає не стільки в лібералізації режиму торгівлі
продукції з України залишилися країни Близького Схо цукром, скільки в нездатності вітчизняної цукрової про
ду. Ринок більшості розвинених країн, насамперед країн мисловості задовольнити внутрішній попит за конкурен
ЄС, залишився закритим для України. Значною мірою тоспроможною ціною [3].
це пов'язано з доволі значними нетарифними бар'єра
ми, насамперед санітарними та фітосанітарними норма
ВИСНОВКИ
ми. Крім того, розвинені країни мають потужну систе
Розвиток експортноімпортних операцій в аграрно
му підтримки власних виробників сільськогосподарсь му секторі України демонструє значні розбіжності в
кої продукції через значний обсяг субсидій. Країни обсягах торгівлі різних груп товарів. Так, в країни ЄС
ОЕСР загалом на субсидії витрачають приблизно 300 експорт грунтується на рослинницькій сировині та про
млрд дол. на рік. Саме субсидії та нетарифні бар'єри не дуктах її переробки, а у країни СНД вектор руху то
дозволили Україні у повному обсязі скористатися варів формується із продукції тваринництва. Прогнози
відкритістю ринків, отриманою через членство у СОТ. щодо масованого увезення продовольчих товарів внас
Перешкодою для експорту в ЄС залишається на лідок лібералізації митного режиму імпорту як резуль
явність квотування там виробництва молока, цукру, тат членства України у СОТ, як у перший, так і у другий
крохмалю та ізоглюкози, що потенційно підтримує ви рік членства України не виправдались.
сокі внутрішні ціни, послаблює внутрішній попит та зни
У подальшому необхідно здійснювати пошук нових
жує можливості експорту цих продуктів. Проте останні конкурентних переваг для забезпечення міжнародної
переговори засвідчили про погодження ЄС надати Ук конкурентоспроможності сільськогосподарської про
раїні значні квоти на безлімітне ввезення до країн ЄС дукції, тому що існуючі витоки цінової конкурентосп
аграрної продукції при їх зростанні в найближчі 5 років роможності (низькі витрати праці через низьку вартість
дії зони вільної торгівлі (по зерну первинна квота у 1,6 робочої сили, низькі ціни на землю) швидко втрачають
млн тонн у 2013 р. може збільшитися до 2 млн тонн; свою важливість та є короткостроковими. Враховуючи
подібні зрушення заплановано і по іншим товарним ситуацію, що склалась, Україна може зберегти свої кон
лініях).
курентні переваги в таких групах продукції: пшениця,
Важливе значення для України на сьогодні має пи кукурудза, ячмінь, насіння соняшнику, олія соняшни
тання доступу на ринки сільськогосподарської про кова, кондитерські вироби.
дукції. Проте питання торгівлі сільськогосподарською
продукцією значною мірою знаходяться поза межами
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО
ТИПУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
У статті проводиться дослідження діяльності інтегрованих структур кластерного типу в європейській
економіці, визначено ключові особливості їх формування та функціонування.
The article is the study of the integrated structures of cluster type in the European economy, defines the key
features of their formation and functioning.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційні процеси, кластер, інтегровані структури кластерного типу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Активізація інтеграції в розвитку економіки в
значній мірі зумовлена тим, що будьяка інтегрова
на структура має ряд ключових переваг над окремо
функціонуючими економічними одиницями. Крім
того, не останню роль у даному процесі відіграє еко
номічна зацікавленість суб'єктів підприємницької
діяльності, а також потреба в концентрації капіталу
на конкретній території для задоволення виробни
чих та фінансових потреб учасників певного об
'єднання. Це в свою чергу набуває особливого зна
чення в сучасних умовах посилення конкуренції та
глобалізації. Інтегровані структури відрізняються в
залежності від рівня розвитку та потреб певних еко
номічних систем за формами, величиною, методами
утворення, ступенем інтеграції учасників. Новою,
ефективною формою об'єднання економічних оди
ниць, а також державних, наукових та фінансових
інституцій називають кластер. Консолідація бізнесу,
влади, науки та фінансів на конкретній території
надає учасникам інтегрованої структури кластерно
го типу ряд конкурентних переваг, які не характерні
для інших об'єднань.
Показовим у питаннях кластеризації є закордон
ний успішний досвід фо рмування інтегрованих
структур, особливо в країнах Європи. Дослідження
діяльності даних кластерів, визначення ключових
особливостей їх формування та функціонування є
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важливим для обгрунтування шляхів розвитку інтег
рованих структур кластерного типу в національній
економіці України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Аналіз останніх публікацій та наукових праць
свідчить про зростання інтересу до інтеграційних
процесів та їхніх особливостей. Інтегровані струк
тури бізнесу відіграють вагому роль в економіці, що
і викликає потребу в дослідженні їх діяльності, скла
ду та процесів формування. Питання інтеграційних
процесів в економіці та функціонування економічних
систем знайшло відображення в роботах багатьох за
рубіжних та вітчизняних вчених.
Інтерес до кластерів як регіональної форми
інтеграції обумовлюється їх впливом як на розвиток
економіки окремих регіонів, так і економіки країни
в цілому. В основному досліджуються питання, що
стосуються теоретичних аспектів їх створення та
діяльності. Розробляються різноманітні моделі, ана
лізується можливий склад та структура, визначають
ся позитивні та негативні сторони у роботі кластерів.
У той же час аналіз реально діючих кластерних мо
делей в науковій літературі практично відсутній,
існуюча інформація не систематизована і не чітка.
Все це обумовлює необхідність вивчення досвіду
створення та функціонування інтегрованих структур
кластерного типу в економічно розвинених країнах,
зокрема і в країнах Європи.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЦІЛІ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження успішно фун
кціонуючих інтегрованих структур кластерного типу в
європейських країнах, визначення ключових особливо
стей формування таких об'єднань.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Європейський досвід кластеризації по праву вва
жається одним із найуспішніших у світовій еко
номічній практиці. У багатьох країнах Європи клас
тери склалися історично і залишаються певними
індикаторами розвитку бізнесу та відносин між еко
номічними одиницями, державними та науковими
інституціями. Області виникнення типового євро
пейського кластера різноманітні та важко прогно
зовані. Вони виникають як природнім шляхом, так і
при активній допомозі держави. У невеликих євро
пейських країнах кластер може охоплювати до по
ловини економіки держави. Потужна законодавча та
фінансова підтримка на регіональному, національно
му та наднаціональному рівнях створює всі умови для
подальшого успішного розвитку інтегрованих струк
тур кластерного типу у Європі. Робляться всі мож
ливі кроки для підвищення інноваційності європейсь
кої економіки. ЄС розглядає кластерну політику в
якості ключового інструменту підвищення конкурен
тоспроможності галузей та регіонів, інноваційного
потенціалу та економічного розвитку в середній та
довгостроковій перспективі. Лідерами в питаннях
кластеризації у Європі вважають Італію, Німеччину,
Фінляндію, Австрію, Великобританію, Францію, Да
нію та Нідерланди.
Термін "кластер" з'явився в контексті державної
економічної політики Німеччини лише у 2003 р. Та
сьогодні у цій країні працюють три кращих світових
кластери із семи кластерів сфери високих техно
логій, це Мюнхен, Гамбург та Дрезден. Більшість
кластерів утворені спонтанно. У Німеччині розріз
няють три різновиди кластерів: наукові, що переда
ють технології у виробництво; ті, що об'єднують ви
робництво та дослідження; ті, що виникають на базі
інноваційних фірм та працюють у конкурентному
середовищі. Місцева надає відносну свободу органі
заціям, що займаються безпосереднім розвитком
кластерів, при цьому передаючи їм повноваження по
використанню державних субсидій. Фінансові ресур
си промислові кластери отримують з федеральних та
місцевих джерел [8, с. 35].
Багатовіковий досвід розвитку і функціонуван
ня в Італії кластерних структур дозволив виробити
власну "італійську модель", яка являє собою гнучке
та рівноправне співробітництво підприємств малого,
середнього та великого бізнесу. Індустріальні райо
ни (їх налічується близько 200), розміщені в цент
ральній та пн.сх. частинах країни, характеризують
ся високим ступенем концентрації фірм, як прави
ло, невеликих підприємств традиційної переробної
промисловості. У 1981 році ці райони надавали 900
тис. робочих місць (5,4% від всіх робочих місць в
Італії) та 8,6% робочих місць у даній сфері вироб
ництва. Як показує практика, фірми, що об'єднанні
в і ндустрі аль ні райо ни, маю ть бі ль ш висо ку
дохідність та більш високу продуктивність, ніж ана
логічні підприємства, що не відносяться до подібних
районів [6, с.16]. Держава в питаннях кластеризації
в Італії здійснює управління, націлене на допомогу,
тобто забезпечує знижки на експорт, гарантійне
покриття, підтримку та залучення інвесторів, кон
салтинг. Створена інформаційна система, що забез
печує доступ до всієї інформації національного та
регіонального рівня.
Фінляндія дещо запізнилась з впровадженням
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кластерних ініціатив в економіку. Це було зроблено
лише у 1995 році. У цьому році уряд цієї країни
ініціював проект "Переваги Фінляндії", який вико
нувався Інститутом фінської економіки. Методом
аналізу таблиць "затративипуск" було ідентифіко
вано такі основні кластери: лісовий, інформаційний,
телекомунікаційний, металургійний, енергетичний,
бізнеспослуг, охорони здоров'я, машинобудівний,
харчовий та будівельний. Крім цього, у рамках да
ного проекту Міністерство торгівлі та промисловості
підготувало директиви, на основі яких була впровад
жена та затверджена Національна промислова стра
тегія, що в свою чергу дозволило здійснити перехід
від макроекономічного регулювання до промислової
та технологічно конкурентної політики, що базуєть
ся саме на розвитку кластерів [4, c. 27]. Фінляндія,
маючи лише 0,5% світових лісових ресурсів, завдя
чуючи високій продуктивності кластерів, забезпечує
10% світового експорту продукції деревообробки.
На телекомунікаційному ринку на неї припадає 30%
світового експорту обладнання мобільного зв'язку
та 40% експорту мобільних телефонів. У число про
відних фінських кластерів входить виробництво та
сервісні підрозділи ряду крупних транснаціональних
компаній, таких як Siemens, Ericsson, IBM. Створен
ня виробництв та дослідницьких центрів у Фінляндії
крупними промисловими транснаціональними кор
пораціями переслідує не тільки і не стільки цілі на
ближення до споживачів, а багато в чому орієнтова
на на використанні переваг кваліфікованої робочої
сили.
Австрія за десятиріччя також створила 100%
інноваційну економіку на базі кластерів. Перший
кластер, сформований у цій країні, — деревооброб
ний, а сьогодні в Австрії лише автомобільних клас
терів чотири, навіть створений кластер дизельних
двигунів, які зараз використовуються не лише в
Європі, а й в США. Значного поширення в Австрії
набули транскордонні кластери. Наразі така форма
інтеграції діє з Угорщиною, Італією, Швейцарією та
Німеччиною, активізувалися зв'язки з Францією та
Великобританією [8, с. 32]. Важливим напрямом роз
витку високих технологій з дослідження кластерних
підходів в Австрії є інформатика, роботи по пробле
мах штучного інтелекту, створення програмних про
дуктів для мультимедіа та інжирингу. Активні учас
ники наукових досліджень у цих напрямках — уні
верситети в містах Лінц, Грац, Зальцбург, Інсбрук,
які об'єднують науководослідні та інноваційні цен
три, технологічно орієнтовані підприємства, техно
парки [3, с. 149].
У Данії функціонує 29 провідних кластерів, в
яких бере участь 40% усіх фірм країни, які в свою
чергу забезпечують 60% експорту. Уніфікований
підхід до міжфірмового співробітництва був запро
понований у Данії в Програмі розвитку мереж.
Підготовка даного проекту тривала три роки. За цей
час були підготовлені спеціалісти, що сприяли вико
нанню програми по створенню бажаних мережевих
структур. У межах даної Програми на першому етапі
були дослідженні промислові комплекси за схемою
"попитпропозиція" в регіональному масштабі по
чотирьох галузях: сільське господарство, текстиль
не виробництво, виготовлення офісного обладнан
ня, засобів захисту навколишнього середовища. Зго
дом було проаналізовано механізм передачі знань та
технологій у таких секторах як електромедичне об
ладнання, меблі та фармацевтика. Кожне досліджен
ня промислового комплексу мов би стосувалося ок
ремої економічної системи взаємовідносин між ви
робниками та користувачами технологій [7, с. 152].
Великобританія теж успішно реалізує кластерні
моделі у своїй економіці. Ще в середині 1990х років
були переглянуті пріоритети промислової політики
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і як результат була сформована так звана прогнозна
технологічна програма, в основу якої заклали зміша
ний секторальнокластерний підхід. У результаті ре
алізації даної програми Шотландія, Уельс, Північна
Ірландія та пн.сх. Англія демонструють успішний
регіональний розвиток у виробництві автомобілів,
електроніки, хімікатів, а також у більш традиційних
галузях, таких як виробництво продуктів харчуван
ня, напоїв, одягу, текстилю [5, с. 1]. Слід також
відзначити специфіку розподілу британських клас
терів по регіонах згідно з їхньою спеціалізацією.
Кластери на півдні Великобританії більш тяжіють до
сфери послуг (програмне забезпечення, ділові послу
ги), тоді як на півночі кластери розвиваються в ос
новному на базі товарного виробництва. Лондон та
північний схід вважають самими концентрованими та
успішними в питаннях кластеризації [4, с. 33]. Дер
жавна політика Великобританії в питаннях класте
ризації в основному направлена не на створення но
вих кластерів, а на використання існуючих регіональ
них ресурсів. При цьому посилено стимулюється ко
операція між бізнесом та наукою, спільне викорис
тання результатів діяльності.
У Франції успішно функціонують кластери біо
технологій та біоресурсів, фармацевтики та косме
тики, агровиробництва, харчової промисловості та
освіти. Загалом налічується біля 200 територіальних
кластерів. Досвід формування французьких клас
терів є надзвичайно показовим. При постановці да
ного завдання французький уряд брав до уваги той
факт, що малі та середні підприємства, що сконцен
тровані на величезній території і спеціалізуються на
випуску однієї і тієї ж продукції, часто надають і є
джерелами ро б о чих місць . Об 'єднання таких
підприємств у кластери дозволяє отримувати інтег
рованим компаніям ряд переваг від спільної роботи
та уникати надмірних та не потрібних витрат [2, с.
92]. Вчені також відзначають, що Франція складні
ше за інші країни переходила до нових форм госпо
дарювання, що в свою чергу пояснюється традицій
но сильним централізованим державним сектором. У
1995 році була прийнята Програма про благоустрій
та розвиток територій. Створена організація по уп
равлінню розвитком територій та фонд їх облашту
вання. Загалом протягом 1997—1999 років було роз
роблено та затверджено 99 проектів програм розвит
ку регіонів, що об'єднані системою виробничих кла
стерів [1, с. 31].
Економіка Нідерландів "розбита" на 20 кластерів.
Найвідоміший із них — контейнерний порт Роттер
даму. Крім нього, функціонують кластери біотехно
логій, біоресурсів, агровиробництва, харчової про
мисловості, комунікацій, транспорту, будівництва.
Уряд всіляко стимулює розвиток та створення клас
терів, зміцнюючи співпрацю між фірмами, що спец
іалізуються на сфері морських промислів. Крім того,
Нідерланди є надзвичайно привабливою країною для
розміщення об'єднань, оскільки голландський уряд
посприяв усуненню подвійного оподаткування шля
хом укладання низки договорів королівства Нідер
ланди з іншими державами.
Аналіз вище викладеного матеріалу свідчить, що
практично завжди ключову роль у процесах класте
ризації відіграє національна та наднаціональна пол
ітика стосовно інноваційного розвитку конкретної
країни. Практика формування політики Європейсь
кого Союзу свідчить також про те, що як націо
нальні, так і транснаціональні аспекти політики
фінансової підтримки кластерів виходять передусім
із соціальнокультурних пріоритетів. Базовий со
ціальний пріоритет, у свою чергу полягає у збере
женні прошарку дрібних та середніх власників —
економічної основи середнього класу. У всіх держа
вах, де успішно працюють інтегровані структури кла
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стерного типу, розроблені та затверджені різно
манітні концепції, програми, закони, що регулюють
створення та функціонування кластерів, підтримку
малого та середнього бізнесу. Країни, учасники
європейської спільноти, стимулюють створення кла
стерів використовуючи різноманітні фінансові меха
нізми. У багатьох країнах галузеві кластери стали
звичною формою організації бізнесспільнот, ефек
тивним інструментом підвищення національної та ре
гіональної конкурентоспроможності.
ВИСНОВКИ
Попри певну однобокість галузевих структур
промисловості, а також обмеженість природних ре
сурсів регіону, країни Європи успішно розвивають
ся, в першу чергу завдячуючи активному впровад
женню в економіку інтегрованих структур кластер
ного типу. Формування та функціонування таких
об'єднань стало можливим завдяки потужній уря
довій та міжурядовій підтримці держав учасників
європейської спільноти. У типового європейського
кластера ядром є велике підприємство, що об'єднує
навколо себе десятки малих. Кожна країна має власні
специфічні риси та особливості впровадження в еко
номіку кластерних структур.
Так, у Фінляндії процес кластеризації характе
ризується високим рівнем розвитку системи зв'яза
них інститутів, у кластери об'єднуються підприєм
ства різних галузей, а активний розвиток інтегрова
них структур відбувається у секторах, які гостро
відчувають нестачу природних ресурсів. Інтегровані
структури кластерного типу в Австрії характеризу
ються високим рівнем співпраці між науковими та ви
робничими інститутами, а також вузькою спеціалі
зацією. Кластери Данії та Великобританії активно
формуються як на основі традиційних для економік
галузей, так і на основі нових, розподіл інтегрова
них структур по регіонах відбувається згідно із
їхньою спеціалізацією. У Німеччині об'єднання в
більшості утворюються спонтанно та підпорядкову
ються центральним програмам прямої та опосеред
кованої допомоги кластерному розвитку. Найсклад
ніше процес кластеризації відбувався у Франції, але
сьогодні ця країна є одним із лідерів кластерного
розвитку не лише у Європі, а й в світі.
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ТЕОРЕТИКО9МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У статті розглядається поняття фінансової стійкості Пенсійного фонду України як комплексне явище.
Визначено основні сутнісні характеристики та показники фінансової стійкості Пенсійного фонду України.
The concept of financial firmness of pension fund of Ukraine as complex phenomenon is examined in the article.
Basic descriptions and indexes of financial firmness of pension fund of Ukraine are determined.

ВСТУП
Важко переоцінити роль пенсійного страхування в
державі. З одного боку, стан та ефективність пенсійної
системи виступає індикатором соціального стану та роз
витку суспільства, а Пенсійний фонд України є носієм
державної політики одного з основних видів соціаль
ного страхування; з іншого — фінанси пенсійного стра
хування є складовою частиною фінансового механізму
держави, й, відповідно, пенсійна система є регулятором
формування та перерозподілу значної частки фінансо
вих ресурсів держави. Так, обсяг надходжень до Пенс
ійного фонду України з усіх законодавчо визначених
джерел фінансування у 2011 році склав 15% ВВП. І, якщо
говорити про розвиток та удосконалення пенсійного
страхування в Україні, то такі ресурси мають потужний
інвестиційний потенціал.
Однак, пенсійна система України стикається із ря
дом проблем, серед яких найбільш вагомими вважають
ся демографічні (фактично сьогодні кожен працюючий,
що сплачує внески до Пенсійного фонду України, ут
римує одного пенсіонера) та макроекономічні (із підви
щенням рівня безробіття, скороченням заробітної пла
ти працівників зменшується фонд оплати праці, а, отже,
і обсяг внесків). Крім того, існують і інші проблеми, се
ред яких недостатньо розвинений фінансовий ринок,
відсутність фінансових інструментів для здійснення на
копичень, недовіра населення до пенсійних фондів, при
ховування доходів та ухилення від сплати внесків.
Ці та інші актуальні проблеми пенсійного забезпе
чення активно розглядаються у науковій літературі.
Але, на нашу думку, на даному етапі економічного роз
витку вимагає дослідження таке поняття, як фінансова
стійкість Пенсійного фонду України. Адже, багато на
уковців сьогодні звертаються до аналізу діяльності Фон
ду з позицій його фінансової стійкості, або ж до надан
ня оцінки фінансової стійкості Фонду. Проте визначен
ня даного поняття досі не сформовано, а тлумачення
його відбувається залежно від контексту та змісту ана
літичних процедур.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження поняття фінансової
стійкості, визначення сутності та основних характеристик
фінансової стійкості Пенсійного фонду України, а також
методики оцінювання фінансової стійкості Фонду.
РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансова стійкість є ключовою характеристикою
функціонування установи у змінному середовищі.
Стійкість — це здатність об'єкта, системи, виведеної зі
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стійкого стану, самостійно повертатися в цей стан [3, с.
1393]. Таке визначення охоплює широке коло суб'єктів
стійкості і потребує уточнення в залежності від специ
фіки аналізованої системи.
Так, при визначенні основних ознак фінансової
стійкості у літературі не існує єдиної позиції. Наприк
лад, А.Ю. Юданов вважає, що ознакою стійкості є
стабільність, тобто здатність опинитися в привілейова
ному, відносно менш уразливому положенні під час криз
та здатність їх переборювати [15]. Стабільність та стій
кість, з точки зору аналізу фінансової системи, є досить
близькими поняттями. Але аналіз з позиції забезпечен
ня стабільності акцентує увагу на здатності до постійно
го відтворення, а стійкість — це те, що здобувається,
змінюється в процесі функціонування. Дослідник також
розрізняє два види фінансової стійкості — "пасивну" та
"активну" [15, с. 10]. Активна стійкість, на відміну від па
сивної, вказує на спроможність компанії не тільки вис
тояти у кризових умовах, але і не допустити різкого пад
іння показників своєї діяльності. О.Р. Західна також ак
центує увагу на тому, що визначальною рисою фінансо
во стійкої системи є економічний розвиток [4, с. 172].
Таким чином, якщо говорити про перспективну стійкість,
на певних етапах може спостерігатися тимчасове її по
рушення у короткостроковому періоді, що характеризу
ватиметься невідповідністю показників зазначеним гра
ничним межам. Запропоновані визначення дають змогу
дійти висновку, що фінансова стійкість може бути оха
рактеризована у якісному та кількісному вимірі — у які
сному як експертна оцінка стану функціонування систе
ми, та кількісна — у вигляді комплексу показників (інди
каторів) фінансової стійкості. При цьому, багато дослід
ників дотримуються точки зору, що основним показни
ком фінансової стійкості є платоспроможність. Наприк
лад, на думку Н. Старостенка, фінансова стійкість бюд
жету міста — це здатність органів місцевого самовряду
вання акумулювати обсяг доходів, достатній для покрит
тя їх видатків і забезпечення збалансованості бюджету
протягом бюджетного року [12, с. 40].
Б. Карпінський та О. Герасименко вказують на те,
що "кожна фінансова система є максимально стійкою
за умови дотримання рівноваги між зовнішніми та внут
рішніми факторами впливу, що може також зумовлю
вати її динамічний розвиток" [6, с. 51]. Розглядаючи
проблему фінансової стійкості пенсійної системи, іно
земні науковці також приділяють увагу аналізу факторів
впливу, а саме аналізу ключових ризиків та невизначе
ностей, що впливають на неї. Така акторська позиція
відображена у працях Е. Філіпа Девіса [2] та Н. Барра
[1].
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показників, так і визначення кореляційних
зв'язків, побудова ліній тренду, застосування еко
номікоматематичного моделювання.
Вважаємо за доцільне розглядати демог
рафічні,
фінансові, політичні, інституційні, сис
Назва групи
Кількісний показник виміру
факторів
темні, макроекономічні ризики, адміністративно
демографічне навантаження (співвідношення населення в
законодавчі та ризик ринкової нерівноваги, що
працездатному віці і непрацездатному)
впливають на діяльність Пенсійного фонду Украї
тривалість життя / тривалість життя після настання
ни [7]. За своєю сутністю ризиком є певна небез
Демографічні
пенсійного віку
пека, невизначеність, яка може бути оцінена
кількісно. Демографічна ситуація, макроеко
тривалість роботи після настання пенсійного віку
номічні показники, а також основні показники, від
рівень безробіття, частка ВВП, що направляється на потреби
яких безпосередньо залежить обсяг надходжень
соціального забезпечення
та видатків Пенсійного фонду, є прогнозованими
масштаби тіньової економіки
та передбачуваними із урахуванням поточної ди
наміки, у той час як політичні ризики, адміністра
ступінь диференціації громадян за доходами
Макроекономічні
тивнозаконодавчі та системні носять стихійний
коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією
характер, їх прогнозування ускладнене. З метою
збалансованість участі роботодавців та працівників у сплаті
нівелювання ризиків у світовій практиці поєдну
внесків на потреби загальнообов’язкового державного
ють різні пенсійні схеми.
пенсійного страхування
Таким чином, ми пропонуємо визначити на
ступні ключові умови та складові забезпечення
На думку М.І. Карліна, "головною ланкою і одно фінансової стійкості Пенсійного фонду України:
часно важелем забезпечення стійкості фінансової сис
— здатність у довгостроковій перспективі викону
теми кожної країни є її державний бюджет як струк вати взяті на себе зобов'язання, а отже платоспро
турний план доходів та видатків держави" [5, с. 321], можність;
відповідно важливою умовою забезпечення фінансової
— дотримання принципу максимальної ефектив
стійкості є якісне дотримання усіх стадій бюджетного ності при формування бюджетної політики Фонду;
процесу.
— підтримка показників своєї діяльності у визначе
Стійкість фінансової системи визначається як такий них межах у випадку змін зовнішнього середовища або
її стан, за якого вплив будьяких шоків (у даному ви настання кризових умов;
падку світової фінансової кризи) на фінансову систему
— якісне дотримання усіх стадій бюджетного про
(чи на окремі її елементи) не заважає їй забезпечувати цесу Пенсійного фонду України;
ефективний перерозподіл фінансових ресурсів в еко
— наявність фінансових ресурсів для розвитку.
номіці, функціонування платіжної системи, а також
Розглянемо їх детальніше.
абсорбцію (амортизацію) шоків. Оцінка стійкості фінан
Платоспроможність Пенсійного фонду України за
сової системи — це аналіз можливості фінансової сис безпечується шляхом формування достатнього обсягу
теми забезпечувати врівноважений економічний розви надходжень для покриття видатків бюджету. Кількісно
ток в умовах тих чи інших внутрішніх або зовнішніх характеристика платоспроможності може бути здійсне
шоків [8, с.12]. Дане визначення знову ж наголошує на на на основі аналізу фінансових потоків (зокрема дос
тому, що стійкість є необхідною передумовою протидії татності власних надходжень) і, як результату, обсяг де
як зовнішнім, так і внутрішнім ризикам у випадку на фіциту (профіциту) Фонду. Однак, платоспроможність
стання непередбачуваних та кризових обставин.
також повинна включати і якісний компонент — а саме
Основними етапами процесу функціонування сис виконання Фондом своїх функцій вчасно та у повному
теми оцінки фінансової стійкості та запобігання фінан обсязі.
совим кризам є:
Ефективність традиційно розглядається безпосе
— формування інформаційної бази та системи інди редньо як показник (відносний), або ж сукупність по
каторів стійкості фінансової системи;
казників, які характеризують певний процес. У даному
— проведення моніторингу та аналізу стійкості випадку слід розглядати ефективність фінансового ме
фінансової системи, стрестесту;
ханізму пенсійного страхування (вибір таких форм, ме
— формування звіту про стан фінансової системи тодів і важелів управління, що забезпечать максималь
та вироблення рекомендацій щодо коригування політи но ефективну діяльність). Так, ефективне використан
ки з метою посилення стійкості фінансової системи та ня коштів визначено одним із принципів загальнообо
запобігання фінансовим кризам [8, с. 68].
в'язкового державного пенсійного страхування [10, ст.
Інформаційною базою оцінки фінансової стійкості 7]. До факторів, що мають безпосередній вплив на ефек
Пенсійного фонду України є множина макроекономіч тивність солідарного пенсійного страхування, відносять
них показників країни, демографічні показники, показ макроекономічні та демографічні (табл. 1).
ники ринку праці, а також балансові показники діяль
Поняття ефективності пов'язане із співставленням
ності Фонду, джерелом яких є бюджет.
отриманого результату (ефекту) до витрат, що його за
Таким чином, на основі сформованої інформаційної безпечують. Відповідно, найбільш ефективним буде
бази та системи індикаторів проводиться моніторинг та мінімізація витрат для досягнення поставленої мети, або
аналіз стійкості. На цьому етапі необхідно простежити ж максимізація результату при визначених витратах.
зміни індикаторів, відхилення рівноваги. Слід зазначи
На необхідності ефективного управління наголошує
ти, що на даному етапі не визначено граничних значень В.С. Толуб'як. Автор зазначає, що функціонування роз
вказаних показників, що ускладнює оцінку фінансової подільчої системи багато у чому залежить від ефектив
стійкості. Такі обмеження повинні також систематич ності державного управління (адміністративного при
но переглядатися.
мусу), зважаючи на те, що зростання рівня "тінізації"
Наступний етап — стрестестування. Він передба економіки, масова несплата страхових внесків на обо
чає аналіз впливу на зазначені індикатори зовнішніх в'язкові платежі до бюджету негативно впливають на
факторів. На цьому етапі необхідно визначити основні стійкість розподільчої системи [13, с. 41].
ризики та шоки (або невизначеності) та виявити їх
Для оцінки ефективності пенсійного страхування
кількісний вплив на діяльність ПФУ. У ході стрестес А. Соловьов пропонує застосовувати три економічних
тування доцільно застосовувати як простий аналіз, та критерії, побудованих на реалізації страхових прин
кий як розрахунок абсолютних та відносних відхилень ципів пенсійної системи:
Таблиця 1. Основні фактори, що впливають на ефективність
солідарної пенсійної системи та кількісні показники їх виміру
[14, с.69]
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1) коефіцієнт заміщення трудо
Таблиця 2. Індикатори фінансової стійкості Пенсійного фонду [8, с. 39]
вої пенсії, що відображає розвиток
№
Назва індикатора
Сутність
пенсійної системи;
Оцінює рівень розбалансованості Пенсійного фонду,
2) рівень життя пенсіонерів, що
Дефіцит/профіцит Пенсійного фонду
який може впливати як на стан всієї фінансової
визначається як співвідношення 1 відносно ВВП
системи, так і окремих її елементів
пенсії з прожитковим мінімумом;
Рівень
виконання
плану
по
доходах
Оцінює
стан наповнення ресурсної бази Пенсійного
3) фінансова стійкість пенсійної 2
Пенсійного фонду
фонду, можливий вплив на рівень його дефіциту
системи [11, c. 59].
Оцінює стан виконання річних зобов’язань
Таким чином, ефективність і
Пенсійного фонду, можливий вплив на рівень його
фінансова стійкість є взаємопов'яза 3 Рівень виконання плану по видатках
Пенсійного фонду
дефіциту та короткострокову грошову та цінову
ними та взаємообумовленими понят
стабільність
тями.
Характеризує важливість Пенсійного фонду в
Якщо говорити про результуючі
Доходи та видатки Пенсійного фонду у
фінансовій системі та показує рівень перерозподілу
показники діяльності Пенсійного 4 відсотках до ВВП
фінансових ресурсів через Пенсійний фонд
фонду України, то традиційно розг
Характеризує рівень залежності Пенсійного фонду
лядаються основні показники бюд
Частка трансфертів із бюджету у
від трансфертів з бюджету та рівень покриття
жету. Однак, методикою оцінки 5 доходах Пенсійного фонду
власних видатків за рахунок власних ресурсів
фінансової стійкості Пенсійного
фонду України як складової фінан 6 Борг Пенсійного фонду за залученими Характеризує стан платоспроможності Пенсійного
кредитами
фонду
сової системи держави, передбачено
ряд індикаторів фінансової стій
Характеризує рівень залежності Пенсійного фонду
кості, що відображають взаємозв'я 7 Борг підприємств, установ та організацій від установ, організацій та рівень покриття власних
по платежах до Пенсійного фонду
зок діяльності Фонду із валовим
видатків за рахунок власних ресурсів
внутрішнім продуктом країни, а та
Заборгованість Пенсійного фонду по
Характеризує стан платоспроможності Пенсійного
кож його фінансову самостійність 8 пенсіях
фонду
(табл. 2).
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
У статті розглядаються особливості розвитку фінансового ринку в сучасних умовах, а також обгрун9
товуються пропозиції щодо розробки ефективної стратегії розвитку фінансового ринку України.
In the article the features of financial market development in modern conditions, and justified proposals for
developing an effective strategy of the financial market of Ukraine.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Актуальність теми пояснюється тим, що в сучасних
умовах для економічного зростання досить важливим є
розвиток фінансових ринків, оскільки він має мож
ливість ефективно мобілізувати внутрішні фінансові
ресурси та утримувати конкурентні позиції на глобаль
ному ринку капіталів.
Проте, фінансовий ринок в сучасних умовах не по
вною мірою виконує свої головні призначення, а його
недостатня ефективність ускладнює надходження інве
стицій та приток капіталу.
Отже, все вище викладене, дає можливість стверджу
вати, що розробка конкурентоспроможної стратегії роз
витку фінансового ринку набуває великої актуальності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку питань функціонування
фінансового ринку зробили такі відомі вчені: Білорус О.,
Боринець С., Гаврилюк О., Гальчинський А., Колесні
ков В.І. та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Методологія. Теоретичною і методологічною осно
вою дослідження стали законодавчі документи Украї
ни з питань функціонування фінансового ринку, а та
кож періодичні видання з відповідної тематики. У про
цесі дослідження використані методи аналізу, синтезу
та порівняння.
Основним завданням дослідження є визначення ос
новних критеріїв функціонування фінансового ринку в
сучасних умовах та групування на основі отриманої
інформації відповідних пропозицій щодо розробки ефек
тивної стратегії розвитку фінансового ринку України.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансовий ринок є життєво важливим фундамен
том для зростання, розвитку і стабільності національ
ної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінан
сового ринку стали ключовим елементом сильного еко
номічного середовища, який підтримує корпоративні
ініціативи, забезпечує фінансування реального сектора
економіки через залучення інвестицій, здійснення пла
тежів та перерозподілу капіталів. Як каталізатор еко
номічного зростання фінансовий ринок істотно впли
ває на забезпечення суверенітету держави та реаліза
цію її національних інтересів в умовах глобалізаційних
процесів [2].
У сучасних умовах економічного розвитку України
основні складові фінансового ринку є недостатньо роз
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винутими та конкурентоспроможними. Насамперед, це
стосується правової, інституційної, інформаційної та
соціальної сфери. Також варто відмітити досить низь
кий рівень використання інформаційних систем, плану
вання та прогнозування ситуації, формування на основі
отриманих результатів відповідних рекомендацій.
Через недосконалість правової бази на розвиток
фінансового ринку впливають відповідні ризики, що
спричиняють зменшення потоку інвестицій.
Таким чином, проведення реформ у фінансовому
секторі є необхідним заходом зі сторони держави з ме
тою економічного зростання. Особлива ж увага, повин
на бути приділена розробці ефективної стратегії роз
витку фінансового ринку.
Серед основних напрямів даної стратегії можна ви
ділити:
1) розробка ефективної системи нагляду та проце
су регулювання за діяльністю небанківських фінансо
вих установ;
2) формування стабільного законодавства та полі
тичного середовища;
3) узгодження пропозицій щодо створення незалеж
ного органу регулювання, контролю та нагляду за діяль
ністю суб'єктів фінансового ринку;
4) розробка ефективної стратегії розвитку фінан
сового сектору України з обгрунтуванням основних
напрямів розвитку.
До інших, не менш пріоритетних завдань формуван
ня ефективної стратегії розвитку фінансового ринку
можна віднести:
— формування сприятливих умов для створення но
вих фінансових інститутів;
— застосування ефективних механізмів захисту прав
і інтересів споживачів фінансових послуг;
— сприяння збільшенню доходів потенційних спо
живачів фінансових послуг за допомогою активізації
соціальної політики держави;
— формування стабільної політичної ситуації в
країні;
— створення сприятливого інвестиційного клімату.
Необхідно зазначити, що на сучасному фінансово
му ринку створюється модель, що наближена до банко
центричної оскільки основним джерелом для розшире
ного відтворення в реальному секторі економіки, крім
власних коштів суб'єктів господарювання, є кредити
банків, оскільки саме банки, з точки зору ринку капіта
лу, поводять себе активно [5].
Схематично модель розвитку фінансового ринку
можна представити за допомогою рис. 1.

73

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Отже, суттєвою проблемою є про
блема мобілізації ресурсів. Здійснюють
мобілізацію фінансових ресурсів, по
перше, банки. Однак банків в Україні
Визначення обсягів,
Визначення динаміки та структури
досить багато, тому фінансові ресурси є
структури
джерел фінансування суб’єктів
досить розпорошеними. Крім того, знач
і динаміки заощаджень
господарювання
на частина коштів сьогодні перебуває в
безготівковій формі, обслуговуючи
,,тіньовий" капітал та у формі заощад
Неринкові джерела фінансування
Ринкові джерела фінансування
жень населення поза банками. Подру
ге, акумулюванням та інвестуванням
фінансового капіталу займаються різно
манітні учасники фондового ринку: інве
Залучення власних
Цільове
Банківське
Емісійне
стиційні компанії та фонди, трастові
внутрішніх джерел
фінансування
кредитування
фінансування
компанії (довірчі товариства) [1, с. 76].
фінансування
Таким чином, можна з упевненістю
стверджувати, що фінансовий ринок є
інфраструктурою, яка вимагає комплек
Універсальні банки
Трансформаційний процес:
сного підходу до вирішення своїх про
заощадження — інвестиції
блем, що спонукає до необхідності по
Фінансові посередники
ставити перед собою стратегічне завдан
ня та розробити конкретні заходи по
його виконанню.
Професійні учасники
Схематично стратегію розвитку фі
ринку капіталу
Модель фінансового ринку
нансового ринку можна представити за
допомогою рис. 2.
Рис. 1. Модель розвитку фінансового ринку
Виходячи з даних рис. 2, можна зро
бити висновок, що стратегія розвитку
Виходячи з даних рис. 1, можна зробити висновок,
що на розвиток фінансового ринку будуть впливати такі фінансового ринку повинна складатися із комплексної
чинники, які формуються під впливом стану інституціо системи ключових параметрів, а саме мети, важелів впли
нального середовища країни, та чинники, що формують ву на фінансовий ринок, а також критеріїв розвитку та
ся під впливом специфіки економічних відносин країни. оцінки ефективності показників економічного зростання.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що зап
У свою чергу, варто звернути увагу на те, що фінан
сові інститути і банківська система мають багато ропонована модель формулює не тільки основну мету
спільних рис, проте залишаються конкурентами. Проте стратегії, але й передбачає перелік відповідних заходів,
варто не забувати, що розвиток банківської системи спрямованих на вдосконалення функціонування фінан
сприяє розвитку ринку капіталу, у результаті чого ство сового ринку.
рюються певні обмеження для інвестиційної діяльності.
ВИСНОВКИ
При цьому розвиток ринку капіталу сприяє розширен
Таким чином, на основі вище викладеного можна
ню можливостей банку в сфері залучення інвестицій,
однак також обмежує можливості кредитної діяльності. зробити наступні висновки. У сучасних умовах існує
багато проблем у сфері розвитку та
функціонування фінансового ринку.
Стратегія розвитку фінансового ринку
Всі ці обставини обумовлюють розроб
ку ефективно ї стратег ії розвитку
фінансового ринку, що дозволить мо
білізувати великий обсяг заощаджень
Мета: перетворення фінансового ринку
Критерії розвитку та ефективності
та залучити приток інвестицій до еко
в ефективний механізм
фінансового ринку
номіки країни.
Чинники розвитку фінансового ринку

реалізації інвестиційних програм

- збалансованість законодавчої бази та
практики функціонування фінансового
ринку;
- зниження неринкового інвестиційного
ризику шляхом захисту прав та інтересів
власників;
- зниження транзакційних витрат шляхом
розвитку конкурентноздатних інститутів
фінансового ринку;
- розробка комплексної програми
структурної перебудови економіки та
дієвих механізмів її реалізації;
- створення умов для нарощення
довгострокових фінансових ресурсів
шляхом залучення коштів недержавних
пенсійних фондів, страхових компаній та
інших фінансових інститутів;
- формування умов ефективного розвитку
нових фінансових інструментів шляхом
розвитку ринку похідних цінних паперів та
сек’юритизації активів.

Фінансові критерії

Критерії розвитку
реального сектору
економіки
Оцінка ефективності
показників
економічного зростання
Важелі впливу на фінансовий
ринок
Адміністративні
Економічні

Рис. 2. Стратегія розвитку фінансового ринку
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ
РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто структуру галузей соціальної сфери та джерела їх фінансування. Проаналізовано
нормативи та обсяги реального фінансування соціальної інфраструктури державою. Розглянуто можли9
вості її фінансування за рахунок позабюджетних джерел та визначено перспективи їх ефективного залу9
чення для покращення фінансування та розвитку усіх галузей соціальної сфери.
The article considers the structure of industries in the social infrastructure and the sources of the ir funding.
There are analyzed standards and real government funding for social infrastructure. There are also discussed the
possibilities of it's financing from non9bud getarysources and perspectives of the ir effective in volve
menttoimprove the financing and development of allsocial sectors.
Ключові слова: фінансова інфраструктура, галузі соціальної сфери, фінансові ресурси, державне регулю!
вання, платні послуги.
ВСТУП
Однією з найважливіших сфер життя будьякого
суспільства є соціальна сфера. Вона забезпечує реалі
зацію соціальних інтересів всіх верств населення, покра
щення умов праці, побуту, здоров'я, відпочинку, а та
кож налагодження відносини суспільства та кожної
особи. Соціальна сфера все більше впливає на ефек
тивність суспільного виробництва через населення, яке
є головною продуктивною силою держави. Її вплив на
підвищення продуктивності праці працівників прояв
ляється в різних аспектах: розвиваються здібності лю
дини до праці через піднесення освітнього, культурно
го та технічного рівня працівника, скорочуються вит
рати часу внаслідок зниження захворюваності населен
ня та створення сприятливих соціальнопобутових та
житлових умов. Саме тому, необхідною умовою соціаль
ноекономічного розвитку та економічного зростання
держави постає проведення ефективної соціальної пол
ітики. Суть соціальної політики для України полягає в
побудові соціально спрямованої економіки, яка дасть
людині все необхідне для нормального життя за євро
пейськими стандартами та розбудови вільної демокра
тичної держави.
Історично соціальне забезпечення в Україні форму
валося досить складно, базуючись на засадах повної
зайнятості, доступності служби охорони здоров'я, по
слуг у сфері освіти і культури, які надавалися безкош
товно або за номінальними цінами, а також розвиненої
соціальної інфраструктури підприємств. Сьогодні
діяльність держави з приводу фінансування соціальної
інфраструктури має надзвичайно важливе значення для
життя суспільства. Це зумовлено як різким падінням
доходів переважної більшості населення під час кризо
вих явищ в економіці, так і традиційною орієнтацією
громадян на одержання соціальних послуг саме від дер
жави.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Особливості фінансування соціальної інфраструк
тури досліджувались низкою зарубіжних та вітчизня
них вчених: У. Беверідж, Л. Ерхард, А. МюллерАрмак,
В. Андрущенко, О. Василик, В. Опарін, І. Чугунов,
Л. Гончарук, В. Меленюк та А. Сіленко та інші. Однак,
вирішення проблем організації фінансування соціаль
ної інфраструктури та оптимізації залучення фінансо
вих ресурсів з різних джерел не втрачає своєї актуаль
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ності та залишається провідною темою багатьох еконо
мічних досліджень.
На сучасному етапі вкрай важливо визначити ре
альні обсяги державного фінансування кожної галузі
соціальної інфраструктури та забезпечити ефективне
вливання фінансових ресурсів із додаткових джерел.
РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з положеннями соціальної політики, грома
дянам країни мають бути надані рівні стартові можли
вості, оскільки тільки соціальна справедливість сприяє
солідарності громадян у суспільстві, створює передумо
ви до соціального консенсусу, взаємодії та гармонії у
повсякденному житті. Для реалізації соціальної політи
ки в державі призначена соціальна інфраструктура як
особлива ланка національного господарського комплек
су держави. Вона фінансується за рахунок держави та
забезпечує задоволення суспільних потреб.
У соціальній інфраструктурі, як і в матеріальному
виробництві, мають місце економічні відносини, які за
своєю економічною суттю є відносинами споживчого,
нематеріального виробництва. Вони виявляють себе, як
економічні відносини доведення матеріальних благ до
споживання, а також у ролі економічних відносин по
створенню послуг в соціальній інфраструктурі.
До соціальної сфери належать такі галузі соціаль
ної інфраструктури та види діяльності:
— освіта;
— охорона здоров'я;
— культура і мистецтво;
— фізкультура та спорт;
— соціальний захист та соціальне забезпечення.
У даних галузях соціальної інфраструктури вико
ристовуються значні фонди фінансових ресурсів. Світо
ва фінансова наука і практика визначають наступні дже
рела фінансування соціальної сфери:
1. плата за надані послуги;
2. бюджетні асигнування;
3. страхування;
4. кредит;
5. фінансові ресурси підприємств;
6. кошти спонсорів, меценатів, благодійних органі
зацій та фондів.
В Україні використовуються практично всі джере
ла, але головна роль досі залишається за бюджетом дер
жави. У звязку з цим, вплив негативних макроекономі
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чних факторів значною мірою позна Таблиця 1. Приріст ВВП та видатків з бюджету на соціальну сферу протягом
2006—2010 рр. [2]
чається на стані фінансування соціаль
ної інфраструктури.
Приріст
Невисокий рівень фінансування
Показник
2005
р.
2006
р.
2007
р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
соціальної сфери та неефективне уп
441452
544153
720731
948056
913345
1094607
равління соціальними процесами в ВВП, млн грн.
суспільстві пов'язані з такими макро Приріст ВВП
+23,2%
+32,4%
+31,5%
-3,8%
+19,84%
економічними факторами [1]:
Видатки на соціальну
— відсутність удосконаленої зако інфраструктуру,
млн грн.
85668,3
99271
125256,3 176505,1 190444,1 240631,7
нодавчої бази;
— затягування процесу розробки Приріст видатків на
соц. інфраструктуру
+15,87% +26,17%
+40,9%
+7,9%
+26,35%
соціальних стандартів;
— залежність бюджетних ресурсів
від світових економічних параметрів;
гічно можливий без докорінної капіталомісткої модер
— другорядне ставлення держави до розвитку со нізації виробництва. Актуальною вимогою до держав
ціальної сфери.
ного регулювання є забезпечення залежності рівня оп
Фінансові ресурси держави, що спрямовані на фінан лати праці від її результатів з тим, щоб за допомогою
сування соціальної інфраструктури, становлять більше цього зацікавити найманих працівників на підприєм
30% валового внутрішнього продукту. Крім того, до ствах усіх форм власності високопродуктивно працю
складу соціальної сфери входять установи та органі вати, стримувати зростання невиправданих витрат на
зації, що традиційно надають платні послуги, тобто по виробництво, забезпечити їх зниження і на цій основі
кривають свої витрати за рахунок накопичень населен гальмувати зростання цін та інфляцію.
ня. Це підприємства житловокомунального господар
У таблиці 2 відображено статистичні дані по вико
ства, побутового обслуговування, громадського харчу нанню державного бюджету за видатками на галузі соц
вання. Також існує мережа установ, що надають платні іальної інфраструктури у відсотках за 2002—2010 рр. До
послуги у сфері освіти (приватні школи, дитячі садки, соціальних включено видатки на охорону здоров'я, ду
гімназії, ліцеї, комерційне навчання у вищих навчаль ховний та фізичний розвиток, освіту, соціальний захист
них закладах) та медицини (поряд з державними лікар та соціальне забезпечення.
нями та клініками існують приватні). Таким чином, ок
У таблиці 2 видатки по статтям охорона здоров'я,
ремі галузі соціальної сфери щороку отримують у своє духовний та фізичний розвиток мають найнижчі показ
розпорядження кошти за надані послуги та виконані ники серед всіх видатків на соціальну сферу. У видат
роботи.
ках на духовний і фізичний розвиток, окрім найменшої
Державне фінансування соціальної сфери передба частки, простежується, також, найповільніше зростан
чає визначення та забезпечення мінімальних соціальних ня: у 2002 році — 2,34% всіх видатків бюджету, у 2006
стандартів та гарантій: мінімальний розмір заробітної році — 2,47%, у 2010 році — 3,05%. Найбільшу частину
плати, мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатко серед всіх видатків на соціальну сферу та значні темпи
вуваний мінімум доходів громадян; розміри державної зростання становлять видатки на соціальний захист та
соціальної допомоги та інших соціальних виплат. На їх соціальне забезпечення (у 2002 році — 20,8% всіх ви
основі здійснюється розрахунок видатків на соціальні датків бюджету, у 2006 році — 23,63%, у 2010 році —
цілі, формування бюджетів усіх рівнів та розробка за 27,67%).
гальнодержавних і місцевих програм економічного й
Враховуючи обмежені можливості бюджетного
соціального розвитку.
фінансування соціальної інфраструктури, для її розвит
Однією з найважливіших умов підвищення науково ку необхідно звернутися до зарубіжного досвіду та
го обгрунтування планування витрат, що спрямовують збільшити вагу інших джерел фінансових ресурсів, із
ся з бюджету на соціальний розвиток, є застосування відповідними змінами у законодавстві.
довгострокових економічних нормативів та фінансових
Важливим джерелом фінансового забезпечення
норм. Економічні нормативи, що регулюють фінансові соціальної інфраструктури є пенсійне, медичне та соц
відносини в соціальній сфері, мають відображати мож іальне страхування, що розраховане на все зайняте на
ливості держави щодо задоволення потреб регіону чи селення держави. Найпоширенішою в Україні є систе
установи у фінансових ресурсах для реалізації завдань ма соціального страхування, яка полягає у передачі
поточних та перспективних планів соціального розвит частини заробітної плати до спеціальних фондів, що
ку. Однак, державне фінансування соціальної сфери в виплачують пенсії в розмірі від 25 до 90% заробітної
останні роки залишається у межах екстенсивного роз плати та цільові допомоги. Державна допомога
ширення через невідповідність темпів зростання со здійснюється за рахунок державного бюджету особам,
ціальних стандартів та ВВП.
доходи яких визнані такими, що не забезпечують існу
З таблиці 1 видно, що темпи зростання видатків бюд вання. Розміри внесків на загальнообов'язкове держав
жету на забезпечення соціальної інфраструктури з 2008 не соціальне страхування залежно від його виду щорі
року перевищують темпи зростання самого валового чно встановлюються Верховною Радою України відпо
внутрішнього продукту.
відно для роботодавців і застрахованих осіб з кожно
Реалізація соціальної політики та розбудова соц го виду страхування на календарний рік у відсотках од
іальної сфери відповідно до пріоритетів національно ночасно із затвердженням Державного бюджету Ук
го, суспільного, культурного і духовного розвитку обу раїни, якщо інше не передбачено законами України з
мовлює необхідність державного регулювання розвит окремих видів загальнообов'язкового державного со
ку соціальної сфери.
ціального страхування [3].
Державні структури повинні регулювати виробниц
Розміри внесків з кожного виду страхування визна
тво дефіцитних товарів та послуг, і не тільки не допус чаються виходячи з того, що вони повинні забезпечува
кати згортання цього виробництва, а й сприяти його ти:
нарощуванню. З цією метою має здійснюватися струк
1) надання особам матеріального забезпечення та
турна перебудова економіки у контексті досягнення соціальних послуг, передбачених законодавством;
практичних і зрозумілих результатів, здійснюватись
2) фінансування заходів, спрямованих на профілак
конверсія оборонних галузей, їх переорієнтація на ство тику страхових випадків;
рення сучасних технологій, на переоснащення вироб
3) створення резерву коштів для забезпечення вип
ництва продукції під запити споживачів, а також на без лат та надання соціальних послуг застрахованим осо
посередній випуск товарів, особливо, коли він техноло бам;
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них сфер їх діяльності виокремлю
ють соціальний захист населення
(69%), охорону здоров'я (49%), осв
Обсяги, млн грн.
іта і права людини (по 48% відповід
Показник
2002 р.
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
но),розвиток громади та підтримка
ВВП
225810
441452
544153
720731
948056
913345
1094607
громадських ініціатив (47% та 46%
Всього видатків
60489,5
141698,8 175284,3 226054,4 309203,7 307399,4 377842,8 відповідно) [5].
з бюджету
В Україні поступово розвиваєть
Охорона
7537,9
15476,5
19737,7
26717,6
33559,9
36564,9
44745,4
ся приватна благодійність. Завдяки
здоров’я
(12,46%) (10,92%) (11,26%) (11,82%) (10,85%) (11,89%) (11,84%) акціям та кампаніям на збирання
Духовний і
1417,9
3449,8
4328,4
5687,8
7916,1
8330,2
11525,4
коштів організаціями громадянсько
фізичний
(2,34%)
(2,43%)
(2,47%)
(2,52%)
(2,56%)
(2,71%)
(3,05%)
го суспільства формуються значні
розвиток
ресурсні фонди. Однак, зацікав
Освіта
12268,3
26801,8
33785
44333,6
60959,4
66773,6
79826
(20,28%) (18,91%) (19,27%) (19,61%) (19,71%) (21,72%) (21,13%) леність людей у громадському житті
Соц. захист та
12581,3
39940,2
41419,9
48517,3
74069,7
78775,4
104534,9 залишається на низькому рівні, зок
забезпечення
(20,80%) (28,19%) (23,63%) (21,46%) (23,95%) (25,63%) (27,67%) рема через загальне зубожіння. На
Всього видатків
33805,4
85668,3
99271
125256,3 176505,1 190444,1 240631,7 сьогодні існує кілька способів
на соціальну
здійснення приватної благодійності.
сферу
Найбільш відомим є заснування
власних благодійних структур пред
4) покриття витрат страховика, пов'язаних із здійс ставниками заможних верств населення, здебільшого у
ненням загальнообов'язкового державного соціально цілях популяризації власного імені. Іншим способом є
го страхування.
благодійність малими пожертвами широких верств на
Особливим фінансовим ресурсом соціальної сфери селення, яка відбувається на рівні громади і часто є відгу
виступає кредитування, яке передбачає полегшення ком на кризові ситуації в суспільстві або продуманою
процесу оплати послуг за рахунок отриманих кредитів. акцією громадських організацій.
На принципах кредитування в Україні діє Державна про
Розглянемо соціальну інфраструктуру України та
грама забезпечення молоді житлом Державного фонду стан її фінансування в розрізі таких галузей: охорона
сприяння молодіжному житловому будівництву. За здоров'я, освіта, культурний та фізичний розвиток.
підсумками 2010 р., найбільш популярною програмою
Охорона здоров'я населення є однією з найваж
цього фонду стало надання пільгових довготермінових ливіших соціальних функцій держави. У 1992 році
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим грома було прийнято Основи законодавства України про
дянам на будівництво (реконструкцію) і придбання жит охорону здоров'я, які визначили природне і непоруш
ла. Для фінансування програми з державного бюджету не право кожної людини на охорону здоров'я. Сусп
було виділено 31,5 млн грн. Крім того, на цю програму ільство і держава відповідальні за рівень здоров'я і
було спрямовано 19,8 млн грн. коштів, отриманих від збереження генофонду України, вони забезпечують
повернення раніше наданих кредитів молодим сім'ям, а пріоритетність охорони здоров'я, покращення умов
також залучено близько 28,7 млн грн. за рахунок місце праці, навчання, побуту і відпочинку населення, удос
вих бюджетів.
коналення медичної допомоги і пропаганди здорово
Важливим джерелом фінансування соціальної сфе го способу життя.
ри є фінанси підприємств. Підприємство за рахунок
Право на медичну допомогу, що закріплене в Кон
своїх доходів формує соціальну інфраструктуру, що дає ституції України, гарантоване безкоштовною медичною
змогу максимально задовольнити матеріальні і духовні допомогою для громадян, розширенням мережі закладів
потреби його працівників. За рахунок коштів підпри для лікування та зміцнення здоров'я, розвитком та удос
ємств функціонують відомчі санаторії, профілакторії, коналенням техніки безпеки, виробничої санітарії, про
дитячі садки, заклади культури, укладаються договори веденням профілактичних заходів та заходів з оздоров
на обслуговування колективу підприємств поліклініка лення навколишнього середовища.
ми та лікарнями. Таким чином, підприємства сприяють
Сьогодні фінансування охорони здоров'я здійс
розвитку соціальної інфраструктури та частково зніма нюється за рахунок державного та місцевих бюджетів,
ють навантаження з міського і державного бюджетів. благодійних фондів та будьяких інших джерел, не за
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою боронених законодавством. Бюджетні кошти, що не
звертає увагу на таке джерело фінансування соціаль були використані закладом охорони здоров'я, не вилу
ної інфраструктури як меценатство та спонсорство. чаються, і сума фінансування на наступний період не
Благодійність є досить новим явищем в економічному змінюється. До системи державних закладів охорони
житті України. Її можна трактувати як некомерційну здоров'я, що підлягають фінансуванню, належать
діяльність організацій і окремих осіб, спрямовану на лікарні, спеціалізовані медичні заклади, поліклініки та
задоволення потреб соціального розвитку. Сьогодні амбулаторії, а також санітарноепідеміологічна служ
основним її джерелом в Україні є кошти міжнародних ба.
благодійних організацій. Аналіз подій у сфері благо
Кошти державного та місцевого бюджетів, асигно
дійництва в Україні протягом останніх років свідчить вані на охорону здоров'я, використовуються для забез
про суттєві позитивні кількісноякісні зміни. Так, про печення населенню гарантованого рівня медикосані
тягом 2008 року благодійну фінансову допомогу людям тарної допомоги, фінансування державних і місцевих
або громадським організаціям надали 37% населення, програм охорони здоров'я, фундаментальних наукових
що на 10% більше, ніж у 2006 році, а обізнаність про досліджень з цих питань.
діяльність меценатів та спонсорів зросла з 12 до 22%
Відомчі заклади охорони здоров'я, що обслуговують
респондентів [4].
окремі категорії населення за професійною, відомчою
В Україні вже сформувалися основні типи благо або іншою, не пов'язаною зі станом здоров'я людини,
дійних організацій, які у міжнародній практиці утворю ознакою, фінансуються, як правило, за рахунок
ють основу сектора організованої філантропії: приватні, підприємств, установ і організацій, які вони обслугову
корпоративні та операційні благодійні фонди, фонди ють. Допускається фінансова підтримка таких закладів
громад. Більшість з них пройшли складний етап органі за рахунок державного або місцевого бюджетів, якщо
заційного розвитку, під час якого відбувся перехід від працівники відповідного відомства, підприємства, уста
хаотичного впровадження різноманітних ініціатив до нови або організації становлять значну частину насе
конкретизації сфер їхньої діяльності. Серед пріоритет лення цієї місцевості.
Таблиця 2. Показники виконання державного бюджету за видатками
на соціальну сферу у відсотках за 2002—2010 рр. [2]
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Усі заклади охорони здоров'я мають право викори
стовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи
кошти, добровільно передані підприємствами, устано
вами, організаціями і окремими громадянами, а також з
дозволу власника або уповноваженого ним органу вста
новлювати плату за послуги в галузі охорони здоров'я.
Важливо зауважити, що окрім коштів державного
бюджету, органи охорони здоров'я фінансуються за
рахунок коштів добровільного страхування та лікарня
них кас, обсяги яких у 2010 році відповідно становили
400 і 60 млн грн. Однак коштів для надання медичних
послуг катастрофічно не вистачає — при потребі 56 млрд
грн. галузь у 2010 р. була забезпечена фінансовими ре
сурсами лише на 13,4% [6].
У 2008 році видатки виконаного бюджету на охоро
ну здоров'я дорівнювали 7,366 млрд грн., або 162 грн. на
одну особу (населення 45466 тис.чол). У 2010 році вони
становили 7,531 млрд грн. [6]. Ці дані демонструють, що
фінансування галузі знаходиться на досить низькому
рівні, та видатки за 2 роки збільшились не суттєво.
Важливим напрямом покращення фінансового за
безпечення охорони здоров'я може стати створення і
функціонування системи медичного страхування насе
лення. Страхування громадян здійснюється за рахунок
державного бюджету, коштів підприємств, установ і
організацій та власних внесків громадян. Однак, наразі
важко вирішити питання організації медичного страху
вання населення і використання страхових коштів без
відповідного законодавства.
У сучасних умовах при формуванні видатків на охо
рону здоров'я населення слід передбачати й таке дже
рело, як кошти населення і кошти юридичних осіб з тим,
щоб створити фонди для обов'язкового медичного стра
хування.
Для України важливо врахувати зарубіжний досвід.
Наприклад, в Росії було розроблено Програму соціаль
ноекономічного розвитку країни. У ній зазначено, що
головним важелем розвитку вітчизняного фінансуван
ня охорони здоров'я залишається збільшення держав
ного фінансування до того мінімального рівня, який
рекомендує ВООЗ (5—6% від ВВП). Другим напрямом
стратегії розвитку охорони здоров'я є здійснення дав
но назрілих перетворень у системі надання медичної
допомоги, управлінні, фінансуванні охорони здоров'я з
тим, щоб кошти приносили реальну користь [4]. При
цьому вчені Інституту економіки РАН вважають, що
діючу систему обов'язкового медичного страхування
слід інтегрувати з системою добровільного медичного
страхування.
Перехід до ринкових відносин в Україні ставить зро
стаючі вимоги перед сферою освіти, вимагає постійно
го підвищення якісного рівня загальноосвітньої та про
фесійної підготовки кожного працівника. Освіта як сус
пільне явище впливає на всі сфери економічного життя
суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнен
ня високих темпів економічного зростання та добробу
ту суспільства. Саме завдяки постійному зростанню вит
рат на освіту розвинені країни зберігають провідне ста
новище у світовій економіці.
Освіта має значний вплив на відтворення робочої
сили: підвищення якості робочої сили, підвищення її
мобільності та гнучкості (здатності вчасно пристосува
тися до нових ринкових вимог). Розвиток творчого по
тенціалу працівника, який залежить від системи загаль
ної та професійної освіти, підвищення кваліфікації, пе
репідготовка кадрів є суттєвими факторами зростання
продуктивності праці та, відповідно, економічного зро
стання держави вцілому.
Система освіти в нашій країні є єдиним комплексом
послідовно пов'язаних між собою ланок виховання і
навчання, що закріплені ЗакономУкраїни "Про освіту",
прийнятим 23 травня 1991 року. Метою системи освіти
є всебічний розвиток людини як особистості та найви
щої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумо
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вих і фізичних здібностей, виховання високих мораль
них якостей, формування громадян, здатних до свідо
мого суспільного вибору, збагачення на цій основі інте
лектуального, культурного потенціалу народу, підви
щення освітнього рівня народу, збагачення народного
господарства кваліфікованими фахівцями. Для досяг
нення цієї мети структура освіти в Україні включає: дош
кільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну
освіту, професійнотехнічну освіту, вищу освіту, після
дипломну освіту, аспірантуру, докторантуру.
Одним з найважливіших факторів, що забезпечує не
тільки гідне існування, а й стабільний розвиток галузі, є
відповідний рівень її фінансування. Сьогодні фінансове
забезпечення установ, закладів та заходів освіти
здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів
державного і місцевого бюджетів, галузей економіки,
підприємницьких структур, а також додаткових джерел
фінансування.
Аналіз статистичної інформації Міністерства
фінансів та Рахункової палати України показав [6; 7],
що найбільш актуальною і дискусійною проблемою є
фінансування освіти, оскільки економічні вигоди від
освіти значною мірою є індивідуальними. Однак, вона
становить собою національне багатство суспільства. Ви
датки зведеного бюджету на розвиток освіти в Україні
у 2010 році становили близько 7% від ВВП проти 4,8% у
2001 році. Проте проголошений рівень видатків на осв
іту має становити 10% національного доходу, що ста
новить приблизно 8% ВВП. Таким чином, за даним кри
терієм держава не виконує стандартів, проголошених у
Законі України "Про освіту". Державі доцільно розгля
дати витрати на освіту не як витрати на споживання, а
як соціальну інвестицію, що створює умови для зрос
тання і розвитку країни у майбутньому.
Окрім державного фінансування, заклади освіти
можуть залучати фінансові ресурси із додаткових дже
рел, а саме:
— плата за надання додаткових освітніх послуг;
— кошти, одержані за підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації кадрів згідно з укладеними до
говорами;
— кошти, одержані за науководослідні та інші ро
боти на замовлення підприємств, установ і громадян;
— доходи від реалізації продукції навчальновироб
ничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від
надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
— дотації місцевих органів влади;
— кредити банків;
— добровільні грошові внески, матеріальні цінності,
отримані від підприємств, установ, організацій, окремих
громадян.
Важливо зазначити, що у разі одержання коштів з
інших джерел бюджетні асигнування навчальновихов
них закладів, установ та заходів системи освіти не змен
шуються та не підлягають вилученню. Варто також зро
зуміти, що різні галузі освіти мають неоднакові можли
вості для самофінансування. Якщо вища освіта спро
можна самофінансуватися, то дошкільна, загальна та
професійнотехнічна освіта на сучасному етапі мають
вкрай обмежені можливості для самостійного фінансу
вання.
Аналіз видатків бюджету на соціальну інфраструк
туру показав, що найменший відсоток видатків
здійснюється на галузь духовного та фізичного розвит
ку. Роботу в цій галузі виконують заклади культури та
мистецтв, фізичної культури та спорту. Їх фінансуван
ня здійснюється на нормативній основі за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, а також із
залученням додаткових джерел фінансування.
Вагомим джерелом додаткового фінансування зак
ладів культури і мистецтв, що може компенсувати недо
стачу бюджетних асигнувань, має бути надання платних
послуг. Варто зазначити, що надання платних послуг зак
ладами культури і мистецтв повинно забезпечувати мак
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симально ефективні умови отримання цих послуг, спри
яти скороченню втрат робочого часу, більш повному за
доволенню культурних потреб населення, створювати
сприятливе середовище для максимального залучення
фінансових ресурсів з позабюджетних джерел. Джере
лами додаткового фінансування культурних закладів
може стати широкий спектр платних послуг:
— проведення вистав, театральних і музичних по
становок, концертів, оперних і балетних спектаклів,
циркових вистав;
— надання приватних уроків у школах та студіях, у
гуртках гри на музичних інструментах, співу, акторсь
кої майстерності, танцю, образотворчого мистецтва;
— надання уроків на курсах іноземних мов, швид
кого читання, крою і шиття, в'язання, вишивки, моде
лювання одягу;
— проведення спектаклів і концертів художньої са
модіяльності, театралізованих свят, фестивалів, кон
курсів, обрядових заходів, виставок книг і картин, ве
чорів відпочинку, балів;
— розробка сценаріїв, постановочна робота, про
ведення заходів за заявками підприємств та організацій;
— обслуговування екскурсійних груп і окремих
відвідувачів на територіях та в приміщеннях музеїв, ви
ставок;
— роздрібна торгівля сувенірами, виробами народ
них промислів та декоративного мистецтва в неспеціа
лізованих магазинах.
Доходи, одержані від надання платних послуг, спря
мовуються насамперед на відшкодування витрат, пов'я
заних із наданням цих послуг, сплату податків, обов'яз
кових згідно чинного законодавства внесків, відраху
вань, зборів, платежів. Потім доходи від надання плат
них послуг мають спрямовуватися на покриття потреби
в коштах на заробітну плату працівників і нарахувань
на неї, оплату витрат, пов'язаних із господарським ут
риманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в
цілому. Прибуток, який залишається після виплат ви
щезазначених сум, може спрямовуватися на придбання
обладнання, капітальний ремонт приміщень, а також
матеріальне заохочення працівників.
Розмір витрат на утримання закладів культури виз
начається на підставі затвердженого кошторису доходів
і видатків. Згідно бюджетної класифікації до закладів
культури і мистецтва належать: мистецтво (творчі спілки,
театри, філармонії, музичні колективи, ансамблі), куль
тура (бібліотеки, музеї та виставки, заповідники, пала
ци, будинки культури), кінематографія, архівна справа,
інші заклади та заходи у галузі культури та мистецтва.
Заходи з фізичної культури і спорту, окрім держав
ного та місцевих бюджетів, фінансуються за рахунок
коштів професійних союзів, добровільних спортивних
товариств, благодійних внесків і пожертвувань. Зведе
не планування витрат на фізичну культуру і спорт
здійснюється на підставі показників, які характеризу
ють спортивний захід.
До видатків на фізичну культуру та спорт належить
фінансування заходів з фізичної культури і спорту (ви
датки на утримання національних збірних команд Ук
раїни, проведення навчальнотренувальних зборів і зма
гань, підготовку і участь національних команд в Олімп
ійських і Параолімпійських іграх, утримання інвалідних
центрів, проведення навчальнотренувальних зборів і
спортивних змагань з нетрадиційних видів спорту, на
вчальнотренувальну роботу спортивних шкіл, утриман
ня апарату управління спортивних організацій та, зви
чайно, видатки на здійснення капітального ремонту,
придбання обладнання та інвентаря для баз олімпійсь
кої підготовки) та фінансова підтримка громадських
організацій (видатки на проведення навчальнотрену
вальних зборів і спортивних змагань з різних видів
спорту, навчальнотренувальну роботу спортивних
шкіл, утримання апарату управління спортивних орга
нізацій, фінансову підтримку спортивних споруд тощо).
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ВИСНОВКИ
Однією з найважливіших функцій держави є її соц
іальна політика, яка передбачає реалізацією державою
маси заходів, спрямованих на забезпечення кожній лю
дині і громадянину належних умов життя в економіч
ному плані, добробуту та достатку доходів для забез
печення всіх життєвих потреб. Також держава бере на
себе відповідальність за можливість кожної людини от
римати гарантований обсяг соціальних послуг через
мережу соціокультурних закладів та установ. Відповід
но держава забезпечує всім певний обсяг доступу до усіх
благ загальносуспільного значення за допомогою
фінансування соціальної інфраструктури, установи якої
надають населенню послуги освіти, медицини, культур
ного та спортивного розвитку.
У соціальній сфері України проблема фінансування
стоїть особливо гостро. Досить довго переважним дже
релом її фінансового забезпечення був бюджет держа
ви. В сучасних умовах бюджетних коштів недостатньо
для забезпечення належного функціонування та пост
ійного розвитку соціальної інфраструктури. Тому не
обхідно збільшувати роль інших джерел фінансових
ресурсів, які дадуть можливість забезпечити повноцін
ний соцільний захист і соцільні гарантії для населення
та всебічний розвиток для держави. Серед додаткових
джерел фінансування соціальної сфери визначають такі:
плата за надані послуги, фінансові ресурси підприємств,
кошти спонсорів, меценатів і благодійних організацій та
фондів, cтрахування, кредит.
Всі галузі соціальної інфраструктури потребують
значного влиття капіталу, тому доречно визничити оп
тимальні джерела залучення фінансових ресурсів у кож
ну галузь. Так, дієвим способом покращення фінансо
вого забезпечення охорони здоров'я може стати ство
рення і функціонування системи обов'язкового та доб
ровільного медичного страхування населення. Недо
статніми є також видатки бюджету на розвиток освіти
в Україні (близько 7% від ВВП, при нормі у 8—10%). Дер
жаві доцільно розглядати витрати на освіту не як вит
рати на споживання, а як соціальну інвестицію, що ство
рює умови для зростання і розвитку країни у майбутнь
ому. Тому актуальним є налагодження самофінансуван
ня закладів освіти: плата за надання додаткових освітніх
послуг; кошти, одержані за підготовку, перепідготов
ку, підвищення кваліфікації кадрів згідно з укладеними
договорами; кошти, одержані за науководослідні та
інші роботи, виконані на замовлення підприємств та гро
мадян. У сфері духовного та фізичного розвитку закла
ди культури і мистецтв мають можливість залучення
значних фінансових ресурсів шляхом надання платних
послуг, а заклади спортивного характеру потребують
посилення державного фінансування та залучення
коштів благодійних фондів і спонсорів на загальнодер
жавному рівні.
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ
ЗМЕНШЕННІ
У роботі проаналізовано основні загрози економічній безпеці та запропоновано групування загроз за
рівнем попередження. Вирішено наступні завдання: проаналізовано напрями державної політики з пи9
тань національної безпеки України в економічній сфері; визначено основні причини виникнення еконо9
мічних загроз; загрози виділено в залежності від впливу на безпечний стан або процес його досягнення.
Визначено роль інституту економічної експертизи в зменшенні цих загроз.
In the article the basic threats economic security are analysed and grouping of threats is offered after the
level of warning. Next tasks are in9process decided: directions of public policy are analysed on questions national
safety of Ukraine in an economic sphere; principal reasons of origin of economic threats are certain; threats are
distinguished depending on influence on the safe state or process of his achievement. Certainly role of institute
of economic examination in diminishing of these threats.

Ключові слова: економічна безпека, економічна експертиза, загроза, інститут, попередження.
Key words: еconomic security, economic examination, threat, institute, warning.

ВСТУП
Згідно Закону України "Про основи національ
ної безпеки", під національною безпекою розумієть
ся "захищеність життєво важливих інтересів люди
ни і громадянина, суспільства і держави, за якої за
безпечуються сталий розвиток суспільства, своєчас
не виявлення, запобігання і нейтралізація реальних
та потенційних загроз національним інтересам у
різних сферах" [1]. Усунення реальних та потенцій
них загроз національній безпеці країни в різних сфе
рах, на наш погляд, у першу чергу, залежить від
ефективності функціонування економіки, оскільки
країні зі стабільним економічним розвитком та ви
соким рівнем життя населення легше протистояти
небезпеці, поперше, за рахунок того, що населення
країни більш довіряє її керівництву, подруге, насе
лення впевнено у майбутньому. Тому, економічна
безпека є однією з найважливіших складових націо
нальної безпеки країни. Складовими економічної
безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньо
економічна, інвестиційна, науковотехнологічна,
енергетична, виробнича, демографічна, соціальна,
продовольча безпека. Дослідженню питання еконо
мічної безпеки країни присвячено праці багатьох
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вчених, зокрема Александрова О.І. [2, с. 77], Дарно
пыха Г.Ю. [3, с. 55], Власюка О.С. [4, с. 12] та інших.
Проте питання визначення місця економічної екс
пертизи в сфері економічної безпеки держави, зок
рема визначення впливу економічної експертизи на
зменшення або усунення загроз економічній безпеці,
в українській науковій літературі не висвітлено. Це і
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є визначення впливу економі
чної експертизи на зменшення загроз економічній без
пеці країни.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Напрями державної політики з питань національ
ної безпеки України в економічній сфері визначено
Законом України "Про основи національної безпеки
України" [1]. Основними завданнями, які має виріши
ти держава для підвищення рівня економічної безпе
ки, є: створення умов для сталого економічного зро
стання та підвищення конкурентоспроможності на
ціональної економіки; прискорення прогресивних
структурних та інституціональних змін в економіці;
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ко ж що до б о ро ть б и з ко нт
раб андо ю; недо статня ефек
тивність використання матері
що впливають на процес
альних ресурсів, переважання у
Загрози
що впливають на безпечний стан
досягнення безпечного стану
структурі промисловості галу
1
2
3
зей з невеликою часткою дода
Внутрішні
А1. нестабільність у правовому регулюванні
В1. істотне скорочення
ної вартості, низький технолог
відносин у сфері економіки, в тому числі
внутрішнього валового продукту,
ічний рівень вітчизняної еконо
фінансової (фіскальної) політики держави;
зниження інвестиційної та
міки; наявні валютні ризики, не
А2. критичний стан основних виробничих
інноваційної активності і
ефективне використання коштів
фондів у провідних галузях промисловості,
науково-технічного та
агропромисловому комплексі, системах
технологічного потенціалу,
Державно г о і місцевих бю д
життєзабезпечення; ядерних об'єктів на
скорочення досліджень на
жетів; недосконалість законо
території України;
стратегічно важливих напрямах
давства для прискорення роз
інноваційного розвитку;
А3. неефективність антимонопольної політики
витку національної економіки на
В2. ослаблення системи
та механізмів державного регулювання
інноваційних засадах, відносно
державного регулювання і
природних монополій;
високий рівень "тінізації" еконо
контролю у сфері економіки;
А4. критичний стан з продовольчим
міки, відсутність достатніх сти
забезпеченням населення;
В3. зростання кредитних ризиків;
мулів для легалізації доходів на
А5. неефективність використання паливноВ4. недостатні темпи
селення та зменшення тіньової
енергетичних ресурсів, відсутність активної
відтворювальних процесів та
політики енергозбереження;
подолання структурної
зайнятості; надмірний вплив іно
А6. «тінізація» національної економіки;
деформації в економіці;
земного капіталу на розвиток
переважання в діяльності управлінських
В5. низькі темпи розширення
окремих стратегічно важливих
структур особистих, корпоративних,
внутрішнього ринку
галузей національної економіки,
регіональних інтересів над
небезпечне для економічної не
загальнонаціональними
залежності України зростання
Зовнішні
С1. відсутність ефективної програми
D1. небезпечне для економічної
частки іноземного капіталу в та
запобігання фінансовим кризам;
незалежності України зростання
ких галузях.
С2. критична залежність національної економіки частки іноземного капіталу у
З метою прийняття державни
від кон'юнктури зовнішніх ринків;
стратегічних галузях економіки
ми органами обгрунтованих
С3. нераціональна структура експорту з
переважно сировинним характером та низькою
рішень необхідний моніторинг
питомою вагою продукції з високою часткою
індикаторів (показників) економі
доданої вартості;
чної безпеки, який передбачає
С4. велика боргова залежність держави,
перш за все фактичне відстеження,
критичні обсяги державних зовнішнього і
аналіз і прогнозування найважли
внутрішнього боргів
віших груп економічних показ
ників. Повний перелік основних
покращення інвестиційного клімату, підвищення індикаторів оцінки економічної безпеки України наве
ефективності інвестиційних процесів; вдосконалення дений у Методиці розрахунку рівня економічної безпе
антимонопольної політики; зменшення рівня "тіні ки України [6].
зації" економіки; здійснення виваженої політики
Основними причинами виникнення економічних
внутрішніх та зовнішніх запозичень; зниження подат загроз є: наявність "сірого" та "тіньового" сектору
кового тиску за рахунок виваженої податкової пол економіки, розповсюдження напівлегальних ме
ітики; захист внутрішнього ринку від недоброякісно тодів ухилення від оподаткування, криміналізація
го імпорту тощо.
економічних відносин, наявність в країні організо
Для створення надійної системи забезпечення еко ваних злочинних угруповань, що претендують на
номічної безпеки держави потрібен ефективний ме контроль над діяльністю суб'єктів господарювання
ханізм визначення загроз національним інтересам, що тощо. У таких умовах керівництво країни має поси
створюють безпосередню небезпеку економічній сис лювати державний контроль за економічною діяль
темі, порушуючи цим самим процес суспільного відтво ністю всіх суб'єктів господарювання та основна ува
рення. Постійне відстеження і визначення основних заг га повинна приділятися попередженню здійснення
роз економічній безпеці значно полегшує її підтриман економічних правопорушень. Тому держава має
ня на належному рівні, а також дає можливість своє ініціювати процес формування інституту економіч
часно розробляти і здійснювати практичні заходи щодо ної експертизи, як незалежного органу, що дослід
зниження негативного впливу загроз чи їх повної жує економічну діяльність будьякого суб'єкту гос
ліквідації.
подарювання.
Згідно Закону України "Про основи національної
Розглянемо більш детально економічні загрози та
безпеки України" [1] до основних реальних та потенц визначимо, як інститут економічної експертизи може
ійних загроз національній безпеці України відносять сприяти їх зменшенню. Загальної класифікації еконо
ся загрози: у зовнішньополітичній сфері, у сфері дер мічних загроз в українській літературі не існує, різні
жавної безпеки, у воєнній сфері та сфері безпеки дер автори [7, 9, с. 134] пропонують класифікувати загрози
жавного кордону України, у внутрішньополітичній за видами, які найбільше, на їх думку, є важливішими.
сфері, в економічній сфері, в екологічній сфері тощо. Тому, з метою всебічного аналізу впливу економічної
Загроза для соціальноекономічної системи — це кон експертизи на зменшення економічних загроз, в дано
кретна небезпека, що створює перешкоди у функціо му дослідженні узагальнимо існуючи класифікації. Заг
нуванні системи і задоволенні її економічних інтересів рози економічній безпеці класифікуються по видам за
[1], порушує її життєздатність і життєдіяльність [3, с. такими ознаками:
56].
— за характером спрямування розрізняють прямі та
Основні загрози економічній безпеці держави непрямі загрози;
визначено в "Стратегії національної безпеки Украї
— за масштабом здійснення — загальнонаціональні,
ни" [5] до них відносяться наступні загрози: за локальні та індивідуальні;
лежність внутрішнього ринку від зовнішньоеконо
— за ставленням до загроз виділяють об'єктивні та
мічної кон'юнктури, недостатня ефективність робо суб'єктивні;
ти щодо його захисту від несумлінної конкуренції з
— за сферою спрямування — фінансові, виробничі,
боку українських монополістів та імпортерів, а та технологічні, екологічні тощо;
Таблиця 1. Загрози у економічній сфері відповідно до Закону України
"Про основи національної безпеки" [1]
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— за тривалістю дії — тимчасові та
Загрози
постійні;
— за можливістю здійснення — ре А1, А2, А2, А3, А4,
В1, В2, В3, В4, В5
D1
альні та потенціальні;
А5,
А6
С1,С2,
С3,
С4
— за ступенем небезпеки виділяють
особливо небезпечні загрози та небез
печні;
— за походженням — внутрішні та
зовнішні;
— за спрямованістю на окремі галузі
та види діяльності — продовольчі, інве попередження загрози попередження загрози попередження загрози
з можливістю
без можливості
стиційні, енергетичні, транспортні та з можливістю повного
усунення
часткового усунення
усунення
інші;
— за можливістю передбачення заг
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
роз розрізняють прогнозовані та не
прогнозовані;
— за можливістю контролювання
Рис. 1. Вплив економічної експертизи на попередження загроз
шкідливих наслідків загроз — контро
льовані чи неконтрольовані;
— за ступенем комплексності розрізняють пооди кільки впливати на зовнішні фактори держава може
ночні та системні;
тільки опосередковано. Враховуючи вище наведені
— за ступенем негативного впливу — дисбалансу міркування, групи загроз (табл.1) можна розподіли
ючі та деструктивні.
ти за рівнями попередження, як представлено на рис.
Основними загрозами формування прийнятно 1.
го рівня економічної безпеки вважаються внутрішні
Розподіл за рівнями попередження загроз є досить
загрози [4, с. 26]. У табл. 1 наведено загрози в еко умовним і залежить від політичного устрою країни, еко
номічній сфері відповідно до Закону України "Про номічної, політичної та соціальних програм, які вико
основи національної безпеки". Загрози поділено на нуються урядом, тому при зміні загальних принципів ке
внутрішні та зовнішні, а також в залежності від рування країною загрози різних груп можуть змінюва
впливу на безпечний стан або процес його досягнен ти рівні попередження. Звісно, неможливо скласти по
ня.
вний перелік загроз економічній безпеці держави, про
Одним з приоритетних напрямів гарантування еко те запропоновані загальні принципи дії можна викори
номічної безпеки держави є усунення внутрішніх заг стовувати і для інших загроз, які виникають в економіч
роз. Водночас, доцільно приділяти увагу також ному процесі.
зовнішнім загрозам, що впливають на процес досягнен
Інститут економічної експертизи також може впли
ня безпечного стану.
вати на зменшення загроз економічній безпеці країни
Проаналізуємо, яким чином інститут економічної та, на відміну від першого підходу — попередження, цей
експертизи може сприяти зменшенню загроз еко процес є ретроспективним, тобто розраховується рівень
номічній безпеці нашої держави. Інститут економіч економічної безпеки, визначаються загрози, а вже потім
ної експертизи в Україні в спектрі зміцнення економ за рахунок економічної експертизи визначаються на
ічної безпеки держави може виконувати наступні прями їх усунення.
функції: поперше, попереджати виникнення загроз
Якщо використовувати економічну експертизу як
економічній безпеці, а подруге, зменшувати ці заг засіб усунення загроз економічній безпеці держави, то
рози.
можна запропонувати метод, який схематично пред
Розглянемо, яким чином економічна експертиза ставлено на рис. 2.
здатна попереджати виникнення загроз. У табл. 1 заг
Розглянемо на прикладі, як економічна експер
рози у економічній сфері було згруповано з ураху тиза може впливати на попередження загроз. До пер
ванням їх впливу на безпечний стан, кожній групі було шого рівня попередження, тобто попередження з
присвоєно літеру. Літері А відповідають внутрішні можливістю повного усунення, відноситься загроза
загрози, що впливають на безпечний стан, літері В — А2 "критичний стан основних виробничих фондів у
внутрішні загрози, що впливають на процес досягнен
ня безпечного стану, літері С —
зовнішні загрози, що впливають на
Розрахунок рівня економічної безпеки України
безпечний стан та літері D відповіда (визначення основних індикаторів стану економічної безпеки України,
ють зовнішні загрози, що впливають
на процес досягнення безпечного оптимальних, порогових та граничних значень)
стану. Крім того, було зроблено при
пущення, що застосування економі
чної експертизи може попереджати
Оцінка рівня загроз економічній безпеці за окремими складовими:
загрози за різними рівнями. Перший
макроекономічні, фінансові, зовнішньоекономічні, інвестиційні, науковорівень — це попередження загрози
з можливістю повного усунення; технологічні, енергетичні, виробничі, демографічні, соціальні, продовольчі
другий рівень — це попередження з
можливістю часткового усунення;
третій рівень — це попередження без
можливості усунення загрози. Тоб
то економічна експертиза не може
попередити про зовнішні загрози,
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
що впливають на безпечний стан, з
(аналіз причин та наслідків загроз, розробка заходів для ліквідації або
можливістю їх повного усунення,
зменшення загроз)
наприклад, загрозу С1 "відсутність
ефективної програми запобігання
фінансовим кризам" неможливо по
Рис. 2. Економічна експертиза як засіб усунення загроз
економічній безпеці держави
передити та повністю усунути, ос
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Рис. 3. Динаміка ступеню зносу основних засобів в Україні,
2000—2010 рр.

провідних галузях промисловості, агропромислово
му комплексі, системах життєзабезпечення; ядерних
об'єктів на території України". Україні, як і іншим
країнам колишнього Радянського Союзу, залишило
ся у спадок потужне промислововиробниче госпо
дарство. Проте, вже на той час обладнання та устат
кування потребувало оновлення та модернізації. Ос
кільки Україна була не інвестиційнопривабливою
країною, то іноземні та українські інвестори не дуже
охоче вкладали свої кошти в розвиток промисло
вості, сільського господарства тощо, а це, у свою
чергу, сприяло зношенню основних виробничих по
тужностей. Динаміку ступеню зносу основних за
собів за період з 2000 р. по 2010 р. наведено на рис.
3.
За останні десять років ступінь зносу основних
засобів в Україні збільшилася в 1,7 разів, що свідчить
про стійкі негативні процеси щодо оновлення основ
них засобів. Звісно, збільшувати обсяги випуску про
дукції, а отже ВВП, за таких умов неможливо, тому
держава має втрутитися в цей процес шляхом поси
лення контролю та покращення інвестиційного
клімату в країні. Тобто держава має сприяти онов
ленню виробничих потужностей, оскільки тільки ви
користання сучасного обладнання дозволяє ефек
тивно використовувати наявні ресурси (трудові,
енергетичні, природні тощо). Одним із ключових зав
дань, які має вирішити керівництво нашої країни при
вирішенні питання контролю за станом основних
виробничих фондів (ОВФ): яким чином виявляти
підприємства із застарілими та зношеними фондами.
Саме за рахунок використання економічної експер
тизи це завдання може бути вирішено в найкоротші
строки. Слід зазначити, що на мікроекономічному
рівні, ініціатором економічної експертизи ОВФ
підприємства може бути фінансова установа або кон
тролюючий орган, наприклад, податкова інспекція.
Крім того, якщо підприємство є акціонерним това
риством, то акціонери також можуть ініціювати про
ведення економічної експертизи основних засобів з
метою визначення їх реальної вартості. Так, еконо
мічна експертиза дозволить визначити, в якому стані
знаходяться ОВФ, чи не є їх вартість завищеною з
метою зниження прибутку або з метою отримання
кредиту під заставу цього майна. Звісно, що сто
сується оформлення ОВФ під заставу, то банківські
установи вимагають експертної оцінки, проте на
відміну від незалежної економічної експертизи, це
лише оцінка вартості майна, без надання будьяких
рекомендацій та висновків. Метою незалежної еко
номічної експертизи є не тільки оцінка реальної вар
тості, а і надання кваліфікованих рекомендацій щодо
оновлення основних засобів.
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На макроекономічному рівні держава
також може контролювати стан основних
засобів, оскільки підприємства та органі
зації подають в Державні органи статисти
ки статистичну звітність, а саме: форму
державного статистичного спостереження
№ 11 — ОЗ "Звіт про наявність та рух ос
новних засобів, амортизацію (знос)"; фор
му фінансової звітності № 1М "Баланс".
Таким чином, маючи інформацію щодо ре
ального стану ОВФ, держава може розро
бити програму підтримки підприємців з ме
тою оновлення виробничих фондів та за ра
хунок цього попередити та повністю усу
нути означену загрозу. Слід також зазна
чити, що процес усунення загроз за раху
нок їх попередження є пролонгованим у
часі і стає більш ефективним у випадку,
якщо в країні стабільна політична та еко
номічна ситуації.

ВИСНОВКИ
Держава на законодавчому рівні може зменшу
вати аб о, навпаки, зб іль шувати реальні та по
тенційні економічні загрози. Стабільне економічне
становище є одним із головних показників зміцнен
ня економічної безпеки держави. Забезпечити ста
більний економічний розвиток, а отже зменшити ре
альні та потенційні економічні загрози можна за ра
хунок посилення державного контролю, тобто за
рахунок формування інституту економічної експер
тизи.
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ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ
У статті проведений грунтовний теоретичний аналіз джерел, характеристик та наслідків інновацій9
них та інвестиційний ризиків. Охарактеризовані особливості підходів до визначень інноваційних та інве9
стиційних ризиків, сформульовані їх переваги та недоопрацьовані аспекти. Проведений порівняльний
аналіз сутності інвестиційних та інноваційних ризиків за наступними факторами: характеристика ризи9
ку, першопричина ризику, джерела виникнення, наслідки при сприятливих обставинах, наслідки при
несприятливих обставинах. Проведений двобічний аналіз доцільності трактування інноваційного та інве9
стиційного ризиків як окремих категорій. Сформульовано сутність терміну "інноваційно9інвестиційний
ризик" та визначено його актуальність в умовах спрямування на формування інноваційної основи роз9
витку економіки.
The article gives the detailed theoretical analysis of sources, descriptions and consequences of innovative
and investment risks. Features of approaches to the determinations of innovative and investment risks are
described, their advantages and crude aspects are formulated. The comparative analysis of essence of investment
and innovative risks is conducted as to the followings factors: risk description, primary cause of risk, source of
origin, consequences under the favourable circumstances, consequences under the unfavourable circumstances
The bilateral analysis of expedience of interpretation of innovative and investment risks as separate categories
is conducted. Essence of the term "innovative9investment risk" is formulated and its actuality in the conditions
of forming of innovative basis of development of economy is determined.
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ційних, так і інвестиційних ризиків набули значного по
ширення в працях вітчизняних і іноземних економістів.
Серед вітчизняних вчених, що присвятили свої праці
даному питанню, необхідно відзначити І. Бланка,
В. Вітлинського, В. Лук'янову, Т. Головач, А. Матвійчу
ка, А. Старостіну, В. Кравченка, І. Івченко, С. Ілляшен
ко, Л. Донець.
Проте, на думку автора, недостатньо освітлені та
потребують подальшого дослідження питання
співвідношення інноваційних та інвестиційних ризиків,
їх взаємозв'язку та визначення. Крім того, поглиблено
го вивчення потребують питання аналізу та оцінки інно
ваційноінвестиційних ризиків, а також факторів, що
впливають на ступінь небезпечності даних ризиків для
підприємства.
Стрімкий розвиток сучасної економічної сфери Ук
раїни, вихід вітчизняного бізнесу на світову арену в кон
тексті розробки нових технологій в усіх галузях — по
чинаючи від управлінської і до новітніх досягнень у
сфері зв'язку, — вимагають переосмислення трактуван
ня інвестиційних та інноваційних ризиків як окремих
категорій в системі ризиків підприємства. На думку ав
тора, те, що інноваційні ризики та інвестиційні ризики
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
розглядаються і досліджуються окремо, є недоцільним
Аналіз літературних джерел дозволяє констатува на фоні впровадження новітніх технологій і систем по
ти, що дослідження теоретичних складових як іннова передження і нівелювання наслідків прояву економіч
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційні та інвестиційні ризики є невід'ємною
частиною функціонування підприємства, незалежно від
форми власності та масштабів останнього та галузі, в
якій воно працює, що зумовлюється підвищенням невиз
наченості поводження сучасних економічних систем в
через ускладнення і прискорення процесів, що протіка
ють у них, і збільшення масштабів наслідків прийнятих
рішень. Як наслідок, об'єктивне і своєчасне виявлення й
оцінка інноваційних та інвестиційних ризиків стає виз
начальною умовою успішності прийнятих управлінських
рішень. Інноваційні та інвестиційні ризики в силу об'єк
тивно існуючої невизначеності середовища, у якій фун
кціонує підприємство, ніколи не бувають нульовими. В
основі цих ризиків лежить можливість альтернативних
рішень про вкладання капіталу в нові для підприємства
технології обороту коштів. Тому тільки поглиблене вив
чення джерел, складових та методів нейтралізації
наслідків інноваційних та інвестиційних ризиків як єди
ного цільного фактору є передумовою побудови ефек
тивної систему ризикменеджменту, від якої залежить
ступінь успішності діяльності всього підприємства.
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них ризиків у всіх галузях української економіки, особ сферами прояву, за формами інвестування, за джере
ливо у промисловій.
лами виникнення [3, с. 104—105]. За сферами прояву
розрізняють: економічний ризик, політичний ризик,
МЕТА РОБОТИ
соціальний ризик, екологічний ризик та ризик несумлі
Зробити теоретичний аналіз джерел, характеристик нного виконання своїх зобов'язань з боку партнерів по
та наслідків інноваційних та інвестиційний ризиків ок інвестиційному проекту. За формами інвестування роз
ремо, обгрунтувати доцільності впровадження поняття різняють: ризик реального та ризик фінансового інвес
єдиного інноваційноінвестиційного ризику та його виз тування. За джерелами виникнення розрізняють: сис
начення.
тематичний ризик та несистематичний ризик.
Цей підхід отримав подальший розвиток в працях
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
науковців, які включають інвестиційні ризики в групу
Для визначення співвідношення інноваційних та найбільш небезпечних та суттєвих фінансових ризиків
інвестиційних ризиків необхідно провести аналіз основ [1, с. 18; 4, с. 17; 6, с. 16] і, відповідно, розрізняють ризик
них напрямів сучасного трактування даних ризиків. реального інвестування і ризик фінансового інвестуван
Акцент саме на сучасних дослідженнях ризику пояс ня. У такому випадку інвестиційний ризик розуміється
нюється тим, що результати роботи класиків економіч як можливість фінансових втрат для підприємства в ре
ної теорії в сфері ідентифікації та класифікації ризиків зультаті здійснення інвестиційної діяльності. Але такий
дещо застаріли в контексті розробки і впровадження підхід однозначно трактує інвестиційний ризик лише як
нових технологій в усіх галузях бізнесу.
можливість фінансових втрат, і тим самим вступає у
Значного поширення набула концепція розуміння протиріччя із визначенням, яке трактує будьякий ри
інвестиційних ризиків як можливості виникнення зик як можливість відхилення від очікуваних результатів
збитків від вкладання капіталу в цінні папери [7; 9; 12]. як в сторону зменшення, так і в сторону збільшення.
Даний підхід пов'язує з інвестиціями систему факторів
Більш широко і адаптовано до сучасності інвести
"часгроші", тобто відтік коштів зараз і у визначеній ційний ризик розуміють як ризик відхилення від очіку
кількості, а прибуток пізніше і заздалегідь невідомої ваних прибутків у результаті здійснення фінансових
величини [12, с. 106]. Джерелами інвестиційного ризи операцій та венчурних вкладань капіталу [11, с. 29]. Не
ку даний підхід визначає відсутність умов, що забезпе доліком у цих дослідженнях є відсутність класифікації
чують вільне обертання цінних паперів, а саме недоско саме інвестиційних ризиків, тобто в досліджуваному
налість спеціальної інвестиційної середи та відсутність виді ризику не виокремлюються окремі різновиди чи
або непрофесіоналізм фінансових посередників як форми прояву, що значно ускладнює управління ризи
відповідальних осіб, що ризикують прийняти неправиль ком на реальних підприємствах шляхом системного
не управлінське рішення. При цьому інвестиційні ризи підходу, в основу якого покладені принципи класифі
ки класифікуються за двома чинниками: за сферами ви кації, інформаційної єдності, узгодженості критеріїв [8,
никнення та за масштабами втрат. За сферами виник с. 182]. Тобто не виконується перший принцип — прин
нення розрізняють: загальноринкові, дефолтні, ко цип класифікації, спрямований на обмеження кількості
рекційні, процентні, інформаційні, макроризики, крим факторів ризику з метою підвищення точності розра
інальні, кредитні, валютні, галузеві, інфляційні, ризики хунків.
ліквідності. За масштабами втрат розрізняють ризики
Більш значних та практично корисних результатів
упущеної вигоди, ризики зниження доходності та ри досягли у своїх дослідженнях науковці, які включають
зики прямих фінансових втрат. Перевагою такого підхо інвестиційні ризики в групу найбільш небезпечних та
ду є наявність дієвого інструментарію ідентифікації виду суттєвих фінансових ризиків і, відповідно, розрізняють
інвестиційного ризику шляхом визначення змісту кож ризик реального інвестування і ризик фінансового інве
ного підвиду ризику, що здійснює вплив на функціону стування. У такому випадку інвестиційний ризик розу
вання підприємства, що дає можливість розробки проф міється як можливість фінансових втрат для підприєм
ілактичних управлінських рішень щодо нейтралізації ства в результаті здійснення інвестиційної діяльності.
ризикових ситуацій або їх наслідків. Недоліком такого Але такий підхід однозначно трактує інвестиційний ри
підходу є вузьке розуміння інвестиційних ризиків і нех зик лише як можливість фінансових втрат, і тим самим
тування широким спектром інших видів фінансової і гос вступає у протиріччя із сучасними підходами, які трак
подарської діяльності підприємств, також обтяжених тують будьякий ризик як можливість відхилення від
даним видом ризику.
очікуваних результатів як в сторону зменшення, так і в
Інша форма трактування інвестиційних ризиків — сторону збільшення.
розуміння їх як проектних ризиків, тобто ризиків, яки
Загальна схема основних підходів до визначення
ми обтяжена діяльність інвестування нових проектів [3, інвестиційного ризику подана на рис. 1.
8]. При цьому причинами виникнення інвестиційного ри
Що стосується інноваційних ризиків, то значна час
зику є невизначеність у економічній ситуації, що обтя тина сучасних авторів [3; 5; 7; 9; 11; 13], хоча і не запере
жується постійним зростанням ступеня цієї невизначе чує, але і не визначає їх окремо в своїх класифікаціях,
ності та всеохоплюючими масштабами динамічних змін таким чином не виокремлюючи фактори, джерела ви
на інвестиційному ринку, зокрема розширенням існую никнення, ознаки протікання та наслідки інноваційних
чих та появою принципово нових інструментів та ме ризиків.
ханізмів інвестування, а значить — і розширенням спек
Проведений аналіз дозволяє виокремити наступні
тру можливих некоректних чи навіть шахрайських опе сучасні основні підходи до визначення інноваційного
рацій з боку партнерів по інвестиційним проектам. Це, ризику, його причин і наслідків.
у свою чергу, призводить до того, що управлінські рі
Перший підхід визначає інноваційний ризик підви
шення, прийняті з урахуванням інвестиційного ризику, дом інвестиційного ризику і трактує його як імовірність
і в своїй основі правильні, перестають задовольняти втрат при вкладанні підприємством капіталу у нові тех
існуючим реаліям інвестиційного проекту і переходять нології виробництва чи у виробництво нових товарів і
в категорію неправильних управлінських рішень. Такі послуг при можливості відсутності на них очікуваного
управлінські рішення приймаються з урахуванням лише попиту на ринку і припускає варіант, коли інновації вза
існуючої міри інвестиційного ризику, зневажаючи ас галі не знаходять свого споживача [4, с. 28; 8, с. 57]. При
пектом динамічного розвитку міри будьякого ризику, такому підході причинами інноваційного ризику є:
і таким чином не містять механізмів нівелювання нега
— впровадження такого методу виробництва това
тивних наслідків остаточної величини збитків первісної ру чи послуг, вартість якого для підприємства є меншою
міри інвестиційного ризику. При цьому підході виокрем у порівнянні з тим, що вже використовувався. Недоліком
люють наступні різновиди інвестиційних ризиків: за такої новації для підприємства є можливість одержу
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головного акценту саме на фактор
інновації і розуміння категорії інвес
тування лише як вкладання коштів в
інновації.
Більш широко інноваційний ризик
розуміється як ризик від впровад
ження нових фінансових технологій
або використання нових фінансових
Рис. 1. Підходи до визначення інвестиційного ризику
інструментів [1, с. 18]. Та при цьому
не розроблена докладна класифі
кація інноваційних ризиків та їх
видів в залежності від різновидів
нововведень. Даний підхід являє
собою протилежність попередньо
му, адже основний акцент робить
ся саме на категорію "інвестиція".
У той же час даний підхід характе
ризується наявністю механізму уп
равління комплексом фінансових
ризиків, притаманних інвестиційній
діяльності в інновації, яка визна
чається специфікою організаційно
правової форми підприємства,
його структури капіталу, складу
активів, співвідношенням пост
Рис. 2. Підходи до визначення інноваційного ризику
ійних та змінних витрат тощо.
* Джерело: [2, с. 249].
Загальна схема основних
вати великі прибутки лише до тих пір, поки воно є єди підходів до визначення інноваційного ризику подана на
ним власником нової технології. Найбільш вагомий ри рис. 2.
зик у такому випадку — неправильна оцінка попиту;
Загальним недоліком даних підходів є розгляд інно
— розробка нового товару на старому устаткуванні. ваційних та інвестиційних ризиків як окремих категорій,
Недоліком такої новації є можливість того, що застар без урахування (у більшому чи меншому ступені) фак
іле устаткування буде не в змозі задовольняти високі тору взаємопов'язаності всіх видів ризиків підприємства
вимоги до якості нового товару. У такому випадку до взагалі та досліджуваних зокрема. Інноваційні та інвес
ризику неправильної оцінки попиту додається ризик не тиційні ризики впливають на функціонування підприє
відповідності між очікуваної та отримуваною якістю мства в комплексі, що значно ускладнює схему аналізу
товару;
конкретного виду ризику і прийняття управлінських
— виробництво нового товару чи послуги за допо рішень щодо нейтралізації їх наслідків, оскільки необ
могою нової технології. У такому випадку до визначе хідний поглиблений аналіз широкого спектру інших
них вище підвидів інноваційного ризику додається ри факторів.
зик перетворення нового устаткування у неліквідні ак
Результати аналізу інвестиційних та інноваційних
тиви у випадку невдачі.
ризиків надані в таблиці 1.
Недоліком такого підходу на сучасному етапі роз
Результати аналізу табл. 1 демонструють, що недо
витку економіки України є неврахування ним особли цільно розглядати інноваційні та інвестиційні ризики ок
востей політичного ризику та відсутність фінансових ремо, адже і за джерелами виникнення, і за характером
критеріїв управління інноваційними ризиками.
протікання, і за можливими наслідками вони представ
Наступний підхід відзначається поєднанням кате ляють собою єдину систему факторів, які автором про
горій "інновація" та "інвестування" [6, с. 16; 12, с. 102]. понується вважати за групою інноваційноінвестицій
При цьому розроблена грунтовна і детальна класифі них ризиків. Спільність інноваційних та інвестиційних
кація ризиків інвестування інновацій:
ризиків пояснюється тим, що будьяка інноваційна
— відносно учасників інноваційної діяльності — ри діяльність містить у собі інвестиційний ризик, і будьяка
зик розроблювача інновацій; ризик інвестора в інновації; інвестиційна діяльність (як би її не розуміли — інвес
ризик одержувача інвестицій; ризик виробника інно тиції в цінні папери, у реальні чи фінансові проекти)
вацій; ризик споживача інновацій; ризик суспільства в містить у собі інноваційний ризик, а, значить: інвести
цілому тощо;
ційний ризик містить у собі інноваційний ризик, і навпа
— за формами інвестування в інновації — реально ки, інноваційний ризик містить у собі інвестиційний ри
го інвестування; фінансового інвестування;
зик. Тобто досліджувані ризики являють собою систе
— за джерелами інвестування інновацій — ризик му єдиних, нерозривно пов'язаних між собою факторів,
інвестування з внутрішніх джерел; ризик інвестування що мають в своїй основі одну й ту саму природу.
за рахунок позикових коштів; ризик інвестування за
Проаналізуємо один бік запропонованого підходу
рахунок залучених коштів;
розгляду інноваційних та інвестиційних ризиків, який
— за механізмами інвестування новацій — ризик реі припускає, що інвестиційний ризик містить в собі інно
нвестування прибутку; ризик інвестування за рахунок ваційний. Інвестиційна діяльність підприємства перед
амортизаційних відрахувань; ризик інвестування за ра бачає вкладання капіталу в нову сферу діяльності або
хунок інвестиційних позик і кредитів; ризик венчурного управління, а будьяка нова діяльність є для конкрет
фінансування новацій; ризик інвестування за рахунок об ного підприємства інноваційною (при цьому, можливо,
лігацій підприємства; ризик інвестування на умовах лізин інноваційною по своїй суті), тобто невідомою, невипро
гу; ризик інвестування на умовах селенгу; ризик інвесту бовуваною, з результатами, які заздалегідь можливо
вання за рахунок емісії цінних паперів; ризик інвестуван тільки припустити. Необхідно підкреслити, що мова не
ня за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних йде про зміни у визначенні інноваційної діяльності, мова
паперів на вторинному ринку; ризик інвестування за ра йде саме про інноваційний ризик в діяльності будьяко
хунок розширення статутного фонду тощо.
го (у тому числі й не інноваційноорієнтованого) підпри
Невідповідність даного підходу сучасним вітчизня ємства. При цьому інноваційний ризик розглядається
ним економічним умовам відбивається в переміщенні саме як ризик від реалізації принципово нового напря
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му в діяльності конкретного підприємства. Таке трак
тування не вступає у протиріччя із загальнорозповсюд
женим визначенням інноваційного ризику як ризику,
яким обтяжена інноваційна діяльність підприємства, а
лише пропонує більш широке розуміння досліджувано
го поняття. У такому випадку напрямами інвестиційної
діяльності підприємства можуть бути вкладання капі
талу в створення нового товару чи послуги, нового спо
собу виробництва, у відкриття нового ринку збуту, зас
тосування нового джерела чи виду сировини, енергії, що
є по своїй суті новими реальними чи фінансовими про
ектами, та введення нових принципів організації діяль
ності підприємства, що являється новим організаційним
проектом, який пов'язаний зі сферою управління, але
також потребує реальних капіталовкладень або інвес
тицій, покликаних окупитися в майбутньому і принести
відчутні фінансові прибутки. У відповідності із [2, с. 249],
всі вищезазначені види інвестицій є нічим іншим, як
підвидами інноваційного ризику, які ми визначили, роз
глядаючи інвестиційні. Звідси випливає висновок, що
інвестиційний ризик містить у собі інноваційний, як це
було припущено вище.
Проаналізуємо інший бік запропонованого підходу
розгляду інноваційних та інвестиційних ризиків, який
припускає, що інноваційний ризик містить у собі інвес
тиційний. Інноваційним ризиком вважається можливість
втрат чи недоотримання прибутку в результаті здійснен
ня інноваційної діяльності. Та будьяка діяльність і,
навіть, бездіяльність підприємства не можлива без
здійснення фінансових потоків, без руху фінансових
активів у бік кредіту, що являє собою вкладання коштів
— тобто інвестування по суті. Тобто реалізація будь
якої діяльності, у тому числі інноваційної, неможлива
без здійснення її інвестування. При цьому існує ризик
недоотримання прибутку, неповернення інвестицій або
прямої загрози банкрутства, що є складовими саме інве
стиційного ризику. Таким чином, можна стверджувати,
що інвестиційний ризик є невід'ємною складовою інно
ваційного ризику.
ВИСНОВКИ
Результати проведеного двобічного аналізу дово
дять, що розгляд інноваційного та інвестиційного ри
зиків як окремих категорій є недоцільним і — у засто
суванні до сучасних умов ведення бізнесу та рівня роз
витку економічних наук і їх застосування в процесі уп
равління підприємством — теоретично необгрунтова
ним. Саме поєднання інноваційного та інвестиційного
ризику в єдину категорію є необхідною передумовою
розробки реальних інструментів аналізу та оцінки сту
пеня ризику та формування дієвого механізму управлі
ння ним, які до того повинні відповідати вимогам уні
версальності, тобто можливості застосування у макси
мальній кількості типових і значно розповсюджених
ситуацій реального підприємництва. Крім того, даний
механізм повинен мати властивість адаптуватися до
менш типових і навіть виключних ситуацій реального
підприємництва.
На основі вищенаведених дефініцій автором пропо
нується використовувати термін "інноваційноінвести
ційний ризик", який визначається як ризик можливості
настання подій, що призводять до відхилення від очіку
ваного результату внаслідок інвестування коштів у но
ваторські для конкретного підприємства сфери діяль
ності чи форми ведення бізнесу.
Слід зазначити, що інноваційноінвестиційний ри
зик зайняв вагоме місце у загальній системі ризиків
відносно недавно. Його дослідження набуває особли
вої актуальності сьогодні, коли підприємництво шукає
нових методів ведення бізнесу, а влада наголошує на
необхідності інноваційної основи розвитку економіки,
"здійснення заходів з концентрації інвестиційних ре
сурсів на реалізації інвестиційних та інноваційних про
ектів" [10].
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика інвестиційних
та інноваційних ризиків
Вид ризику
Характеристика ризику

Першопричина ризику

Джерела виникнення

Інвестиційний
спекулятивний,
керований
неправильне
управлінське рішення
внаслідок
об’єктивних і
суб’єктивних причин

вкладання капіталу в
нові проекти, цінні
папери, інновації

прибуток, розвиток
підприємства, підйом
Наслідки при
організації бізнесу на
сприятливих обставинах
принципово нову
ступінь
збитки, призупинення
Наслідки при
розвитку
несприятливих
підприємства,
обставинах
банкрутство

Інноваційний
спекулятивний, керований
неправильне управлінське
рішення внаслідок
об’єктивних і
суб’єктивних причин
вкладання капіталу в
створення нового товару
чи послуги, нового
способу виробництва, у
відкриття нового ринку
збуту, застосування
нового джерела чи виду
сировини, енергії,
введення нових принципів
організації діяльності
підприємства
прибуток, розвиток
підприємства, підйом
організації бізнесу на
принципово нову ступінь
збитки, призупинення
розвитку підприємства,
банкрутство

Визначення інноваційноінвестиційного ризику дає
підстави перейти до розгляду інструментарію оцінки
його ступеня, що є напрямом подальших досліджень в
цій сфері.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ
РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Обгрунтовано підхід до формування інструментарію державного управління сталим екологічним роз9
витком регіону в системі раціонального природокористування. Визначено умови його застосування.
Approach to forming tools government environmental sustainability of the region in the system of
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Ефективне управління розвитком регіону неможли
во без урахування соціального і екологічного чинників.
При цьому, екологічні проблеми знаходять віддзерка
лення в рішеннях регіональних органів влади. Ряд регі
ональних цільових програм має суто екологічну спря
мованість. Проте при переході до стратегії сталого роз
витку посилення екологічної спрямованості потребує
уся регіональна політика, об'єктом якої стають терито
ріальні економікосоціальноприродні комплекси.
Проблеми державного управління сталим екологі
чним розвитком регіону в системі раціонального при
родокористування перебувають у центрі уваги вітчиз
няних вчених та вчених близького зарубіжжя, зокрема
у роботах О. Балацького, Б. Буркинського, О. Веклич,
Т. Галушкіної, Л. Гринів, А. Гусєва, Б. Данилишина,
С. Дорогунцова, А. Жулавського, Т. Іванової, О. Кашен
ко, Н. Лук'янчикова, Л. Мельника, Є. Мішеніна, В. Мі
щенка, П. Олдака, Н. Пахомової, О. Рюміної, М. Хвеси
ка, Є. Хлобистова та ін.
Разом із тим, окремі аспекти цієї проблеми потре
бують додаткового вивчення. Зокрема, це стосується
формування дієвого інструментарію державного управ
ління сталим екологічним розвитком регіону в системі
раціонального природокористування.
РЕЗУЛЬТАТИ
Метою статті є теоретичне обгрунтування інстру
ментарію державного управління сталим екологічним
розвитком регіону в системі раціонального природоко
ристування.
РЕЗУЛЬТАТИ
Екологічні вимоги у більшості регіонів виступають
обов'язковими обмежувачами, які необхідно врахову
вати при визначенні оптимальних шляхів покращення
економічної і соціальної ситуації. При цьому в якості
найбільш загального критерію, що визначає розміри
допустимого навантаження на природне середовище,
має бути прийнята господарська місткість локальних
екосистем. Вона покликана стати першим орієнтиром
щодо визначення оптимальної траєкторії господарсь
кого розвитку території. При цьому, поняття госпо
дарської місткості території, методи її кількісного виз
начення повинні відповідати його високим соціально
екологічним і демократичним стандартам.
Суть ефективного управління ресурсами регіонів
полягає в тому, щоб суб'єкти управління (суспільство і
органи влади) були здатні враховувати загальні законо
мірності і соціоприродний потенціал стійкості системи
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"природа — суспільство — господарство" в територіаль
ному регулюванні природокористування. Це означає,
що в принципах вищого управління сучасним регіоном
необхідно враховувати екологічні особливості території
природокористування, екологічні обмеження техно
логії земельного, водного, гірського, лісового, іншого
господарства і містобудування, екологічно обумовлені
дії територіальних органів влади, застосування інстру
ментів і механізмів управління природними ресурсами
суспільства.
На сьогодні недостатньо розробленими залишають
ся правові і соціальноекономічні аспекти, що встанов
люють принципи використання природних ресурсів.
Цим визначено ставлення до природних ресурсів, до ек
сплуатації машин, устаткування, будівель і споруд, яке
було безгосподарним і ірраціональним. У останні роки
таке ставлення поступово змінюється, але разом з цим
виникли нові соціальноекономічні проблеми охорони
довкілля, для вирішення яких вживаються ресурсозбе
рігаючі і природоохоронні заходи, що забезпечують
збереження здоров'я людей, підтримку комфорту їх
життя. Тенденція зміни показників екологоекономіч
ної системи має бути такою, щоб створювалися умови
збереження природи для майбутніх поколінь. Головною
причиною погіршення екологічної ситуації в Україні є
відсутність дієвого механізму, який ставив би економі
ку джерел забруднення залежно від рівня показників
граничної допустимої концентрації, а також еколого
економічних нормативів, що визначають види економі
чного та іншого стимулювання раціонального ресурсо
користування і здійснення природоохоронних заходів.
Залишається відкритим питання щодо сконцентрова
ності забруднення або вираженого епіцентру забруд
неності. Тобто регіон у цілому може бути екологічно
благополучним, але усередині регіону може бути пля
ма сильного екологічного забруднення. При цьому не
обхідно врахувати, що важливе значення має не лише
обсяг викидів, але й їх щільність. Із досягненням гра
нично допустимих концентрацій можуть початися без
поворотні процеси, що призводять до деградації. Якщо
за інших рівних умов викиди при концентрованому ви
робництві перевищують гранично допустиму концент
рацію, то більш прийнятним є забруднення, розподіле
не по регіону, чим сконцентроване в одному місці. У цьо
му випадку рекреаційними зонами можуть виступати
певні ділянки території регіону [3; 5].
Стратегія соціальноекономічного розвитку, якщо
в ній взяті до уваги ресурси використання, відтворення
природного середовища, повинна враховувати ріст
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сільськогосподарської, промислової, індивідуальної і
іншої продукції, збільшення кількості вироблюваної
енергії, розширення транспорту і сфери обслуговуван
ня, підвищення побутового комфорту, умов роботи.
Комплексний розвиток природоохоронної і ресурсоз
берігаючої діяльності в регіонах, територіальновироб
ничих комплексах, на підприємствах мають бути орієн
товані на підвищення показників екологоекономічної
ефективності і задоволення соціальноекономічних по
треб людини. В Україні відбувається формування рин
кових стосунків, зміна форм і методів управління еко
номікою, що можна використовувати при підвищенні
екологоекономічної ефективності природокористу
вання. Світовий досвід будівництва природоохоронних
об'єктів свідчить про те, що проблеми охорони довкіл
ля і ресурсозберігаючої діяльності в промисловості,
сільському господарстві і невиробничій сфері можуть
бути успішно вирішені в розвитку територіального пла
нування, у рамках промислових і соціальних інфраст
руктур, на рівні регіонів і країни в цілому.
До числа найважливіших завдань регіональної по
літики входить формування основи для підвищення
рівня життя населення [1; 6]. У сфері забезпечення еко
логічної безпеки і охорони довкілля в умовах розвитку
ринкових відносин на регіональному рівні основними на
прямами регіонального управління є:
— екологічно обгрунтоване розміщення продуктив
них сил;
— екологічно безпечний розвиток промисловості,
сільського господарства, енергетики, транспорту і ко
мунального господарства;
— раціональне використання природних ресурсів;
— попередження виникнення протиріч в екологіч
но несприятливих регіонах між розвитком продуктив
них сил і збереженням екологічної рівноваги;
— забезпечення природного розвитку екосистем,
збереження і відновлення унікальних природних комп
лексів при рішенні територіальних проблем;
— вдосконалення управління в області охорони дов
кілля і природокористування.
Враховуючи сучасний стан і розвиток регіонів, мож
на сказати, що теорії регіональних економістів зараз
малоприйнятні, оскільки практично усі регіони в роз
винених країнах мають виробничу і соціальну структу
ру. До того ж, фірми при виборі місця розташування
прагнуть зайняти найкраще, тому безглуздо робити це
функцією державних органів. Державному регулюван
ню (або навіть управлінню) повинні піддаватися "побічні
явища" і різні зовнішні ефекти, які виникають при ство
ренні промислових підприємств.
Функції, які в даному випадку виконують місцеві
органи: рівномірний розподіл і зниження екологічного
навантаження, стимулювання створення робочих місць.
Основні функції, які залишаються на розгляд фірмам в
процесі створення виробничих і торгових зв'язків, —
оптимальне розміщення. Регіональне управління еколо
гічною складовою має особливе значення в тому плані,
що екологічна дія має найбільший ефект у межах регіо
ну. Тому зниження негативного екологічного впливу є,
у першу чергу, завданням регіональних органів влади. У
той же час, міжрегіональними є практично усі великі
екологічні проблеми, оскільки напружена екологічна
обстановка, погіршення здоров'я і перетворення тери
торії в зону екологічного лиха можуть викликатися при
чинами, розташованими поза сферою дії органів управ
ління конкретної території [7].
Забезпечення передумов переходу до сталого
розвитку регіону і досягнення екологозбалансова
ного природокористування пов'язано зі створенням
умов щодо реалізації дієвої екологічної політики в
регіоні, яка направлена на зниження ресурсоємкості
виробництва, раціоналізацію процесів природокори
стування, стабілізацію та покращення екологічної
ситуації.
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Для розробки стратегії сталого розвитку необхідне
усвідомлення реальної ситуації фінансоворесурсних та
інвестиційних обмежень в умовах кризового стану економ
іки країни, незавершеності макроекономічних та структур
них реформ у державі, недосконалості та недієвості еко
номічних механізмів регулювання природокористування
та охорони довкілля, наявності щодо низькій екологічної
свідомості значних верств населення.
Екологічні потреби в суспільстві та регіоні сьогодні
є далеко не першочерговими в рейтингу соціальних інте
ресів. В умовах повільного зростання добробуту насе
лення, підвищення інфляції, значного постійного росту
цін, наявності кризових явищ в економіці і скорочення
доходів усіх верств населення екологічні потреби важ
ливі, однак, не займають гідного міста в ієрархії цілей і
потреб суспільства.
Перспективи вирішення екологічних проблем регі
онів визначатимуться подальшим розвитком економіч
ної ситуації. Якісні та кількісні параметри економічно
го росту формують рівень екологічної безпеки. Мож
ливі різні сценарії розвитку подій: поступове економіч
не пожвавлення супроводжуватиметься глибокими
структурними та технологічними змінами, що надають
траєкторії економічного розвитку екологобезпечний
характер і забезпечують стабільний стан довкілля, або
економічне піднесення досягатиметься шляхом "штуч
ної" реанімації промислового виробництва без серйоз
них структурних реформ, що спричинить ріст антропо
генного навантаження на природне середовище і, таким
чином, перетворить фактор економічного зростання в
несприятливий чинник екологічної стабілізації.
В умовах несприятливих ресурсних обмежень та
соціальних факторів пошук оптимальної екологічної
стратегії формування програми треба вести в напрямі
ефективних дій в різних сферах екологічної безпеки.
Масштабні проекти по скороченню обсягів забруднен
ня будуть приречені через відсутність коштів на непов
ну їх реалізацію [2; 9; 11].
Політика економічних перетворень формується
Центром, тому при несприятливому розвитку ситуації
спроби вплинути на хід подій в межах регіону силами
місцевої влади будуть вкрай обмеженими нормами дію
чого законодавства, особливо в тих випадках, коли йти
меться про необхідність корегування або заміну інстру
ментів екологічної політики або "правил гри". Резуль
тативність екологічної політики в області в значній мірі
визначатиметься тим, наскільки "екологізованою" буде
економічна політика.
В умовах об'єктивно діючих соціальних та економі
чних обмежень формування регіональної екологічної
програми пов'язане з вибором пріоритетних завдань на
основі системи критеріїв, що базуються на усесторонній
оцінки реальної ситуації.
У програми для першочергової реалізації доцільно
включати заходи, спрямовані на вирішення екологічних
проблем, які:
— становлять реальну загрозу здоров'ю населення;
— завдають непоправних втрат біологічному різно
маніттю територій;
— можуть загостритися в середньо і довготривалій
перспективі і для їх вирішення будуть необхідні значно
більші асигнування;
— не можуть бути вирішені в процесі здійснення
економічних реформ, структурної та технологічної пе
ребудови господарства;
— визнані міжнародним співтовариством як гло
бальні.
Для цього потрібні активні та цілеспрямовані дії в
різних сферах соціальноекономічної діяльності по
формуванню відповідних інститутів екологічної політи
ки. Тому невід'ємною частиною регіональних програм є
програма дій по інституціоналізації екологічної політи
ки. Результатом таких дій має стати формування ефек
тивних структур, механізмів та процедур забезпечення
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гарантій екологічної безпеки на всіх рівнях соціально
економічних відносин.
Регіональні екологічні програми мають передбача
ти комплекс невідкладних природоохоронних заходів
на господарських об'єктах і в населених пунктах, які
здатні вирішувати найгостріші екологічні проблеми, ста
білізувати екологічну ситуацію в регіоні і створити пе
редумови для її поступового покращення [4].
Сучасна екологічна політика регіонів має бути орі
єнтована на довгострокове створення та становлення
попереджувальних заходів щодо джерел та причин, які
викликають екологічні проблеми. Регіональна природо
охоронна політика повинна стати базою для впровад
ження державної екологічної політики у реальне жит
тя, а також забезпечити сталий розвиток регіону, спри
яти економічній стабільності області по таких напрямах:
— трансформування діючих механізмів охорони
довкілля, раціоналізації природокористування, забез
печення екологічної безпеки, їх модифікації та впровад
ження цих механізмів підтримки екологічних заходів;
— створення передумов для внутрішнього і зовніш
нього інвестування;
— визначення екологічних пріоритетів;
— підготовка кваліфікованих кадрів, екологічна ос
віта та формування екологічного світогляду.
Сучасний стан соціальноекономічного розвитку
регіонів обумовлює пріоритетність наступних напрямів
природоохоронної діяльності:
— розробка та впровадження послідовних заходів
по реалізації стратегії екологічно чистого виробницт
ва;
— створення єдиної системи заходів з ліквідації не
гативного впливу забрудненого навколишнього середо
вища на людину, рослинний та тваринний світ;
— забезпечення екологічно обгрунтованого розмі
щення виробничих сил;
— стимулювання розвитку ринкових механізмів
підприємницької діяльності у сфері природокористу
вання;
— вдосконалення економічного механізму управлі
ння природокористування та екологічно орієнтованим
господарюванням, на тлі підвищення загального право
вого та освітянського екологічного рівня населення;
— забезпечення впровадження систем екологічно
го менеджменту та аудиту всіх видів господарської ді
яльності;
— проведення незалежної екологічної експертизи
програм та проектів як господарської діяльності, так і
соціальноекономічного розвитку;
— створення єдиної системи екологічного контро
лю та моніторингу та відповідних умов для постійної її
дії;
— розвиток екологічної інфраструктури;
— підтримка пріоритетного розвитку досліджень з
проблем природокористування.
Пріоритетними завданнями повинне стати вдоско
налення економічних механізмів охорони природи і при
родокористування з метою формування умов для кон
центрації фінансових ресурсів та їх цільового викорис
тання на фінансування нагальних екологічних заходів
загальнодержавного і регіонального значення.
Природоохоронна політика в регіоні повинна спря
мовуватися на застосування організаційноекономічних
механізмів природокористування, на підвищення
дієвості напрацьованих екологоекономічних інстру
ментів, таких як платежі за забруднення, екологічний
податок, екологічні фонди, штрафи.
Вкрай необхідним є створення системи моніторин
гу довкілля та удосконалення механізму управління і
контролю щодо забезпечення екологічної безпеки [3;
8; 10].
Реалізація зазначених заходів дасть змогу:
— підвищити рівень раціоналізації природокорис
тування;
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— знизити ресурсоємність та енергоємність вироб
ництва та продукції;
— оптимізувати систему управління природоохо
ронної діяльністю та природокористування;
— удосконалити економічний механізм екологічної
політики, її нормативнометодичного забезпечення;
— знизити рівень антропогеннотехногенного на
вантаження;
— зменшити обсяги шкідливих викидів та забруднен
ня навколишнього природного середовища;
— забезпечити розвиток системи інститутів еколо
гічної політики;
— сформувати надійне інформаційне забезпечення
та розширити доступ до інформаційних мереж та банку
даних.
ВИСНОВКИ
Регіони потребують розв'язання екологічних про
блем для забезпечення сталого розвитку і підвищення
якості життя, а також повноцінної інтеграції в сучас
ний міжнародний екологоекономічний простір. Запо
рукою цьому виступає формування дієвого інструмен
тарію екологічної політики, що набуває поширення в
зарубіжних країнах, серед яких сучасні правила та
інструменти реалізації екологічної відповідальності
підприємництва, розвиток добровільних екологічних
угод, активне застосування комплексу інформаційних
інструментів екологічної політики.
Необхідними умовами застосування відповідного
інструментарію є розвиток інститутів громадянського
суспільства, перехід на нові стандарти інформаційної
відкритості і прозорості, трансформація управління за
типом "знизувгору", з одночасним підключенням до
обгрунтування і контролю за реалізацією сильної еко
логічної політики, включаючи місцеві органи влади,
підприємців, їх асоціації, населення, фінансові інститу
ти, наукові установи, ЗМІ.
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ТЕОРЕТИКО9МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
У статті здійснено обгрунтування теоретико9методологічних засад щодо формування державної про9
мислової політики, уточнено її сутність, визначено завдання та інструменти реалізації.
The article by grounding theoretical and methodological basis for the formation of the state industrial policy,
objectives and implementation tools.
Правильне визначення місця і ролі державної промис
лової політики в загальній економічній політиці є однією з
найважливіших ланок економічного розвитку.
Тому перше питання, що вимагає розгляду — це визна
чення ролі державної промислової політики та її співвідно
шення із загальною економічною політикою. Необхідно
відзначити, що політика, безвідносно до суб'єкта, що її ви
ражає, сама по собі не може існувати. Таким чином, визна
чаючи державу як основний суб'єкт, слід вже говорити про
економічну політику держави.
Проблеми реалізації державної промислової політики
розглядались у наукових працях зарубіжних та українсь
ких учених: Л. Абалкіна, О. Алимова, О. Амоши, А. Бачурі
на, Ю. Бажала, Б. Буркинського, А. Вебера, О. Дація, М.
Долішнього, І. Ізарда, М. Корецького, А. Льоша, І. Миха
сюка, А. Федорищевої, Р. Харрода та інших. Разом із тим,
додаткового опрацювання потребують теоретикометодо
логічні засади формування державної промислової політи
ки, зокрема щодо уточнення її сутності, визначення завдань,
вибору інструментів реалізації.
Метою статті є обгрунтування теоретикометодологіч
них засад щодо формування державної промислової пол
ітики, уточнення її сутності, визначення завдань та вибору
інструментів реалізації.
РЕЗУЛЬТАТИ
У економічній літературі існують різні підходи до ха
рактеристики поняття економічна політика. Достатньо по
ширеним у світовій економічній літературі є визначення,
дане Р. Харродом. Він вважає, що економічна політика дер
жави є сукупністю заходів, направлених на те, щоб упоряд
кувати хід економічних процесів, зробити на них вплив або
безпосередньо подолати їх протікання [9].
Сучасний економічний словник трактує державну еко
номічну політику як генеральну лінію дій і сукупність за
ходів, що проводяться урядом від імені держави в області
виробництва, розподілу, обміну, споживання, накопичення,
експорту, імпорту економічного продукту в країні [3, с. 583].
Більшість економістів, що спеціалізуються в області дер
жавного регулювання, розглядають державну економічну
політику як цілеспрямовану дію держави на господарські
процеси на макро і мікрорівні, створення і вдосконалення
рамкових умов економічного розвитку у відповідності з пев
ним суспільним устроєм [1; 2; 7; 8].
Таким чином, загальна економічна політика є сукупні
стю політичних, правових і економічних заходів, що роб
ляться державою для цілеспрямованого і планомірного ви
рішення головних проблем, що стоять перед національною
економікою: економічне зростання, накопичення, спожи
вання, інвестиції, норма безробіття і ряд інших найважлив
іших економічних параметрів відтворення.
Формулювання основної мети економічної політики
(зростання добробуту) і головних цілей не дозволяє одно
значно визначити економічні орієнтири для вироблення
стратегії розвитку країни. Тому потрібне введення системи
приватних цільових установок, таких як: економічне зрос
тання; повна зайнятість; стабільність рівня цін і стійкість
національної валюти; зовнішньоекономічна рівновага. Про
те, ці цілі важкі для досягнення без чіткого визначення дер
жавних пріоритетів (зокрема у вигляді промислової політи
ки).
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При значній сировинній спрямованості української еко
номіки, що частково обумовлено унікальною ціновою ситу
ацією на ринках паливноенергетичних ресурсів, необхідна
активна модернізація економіки, реалізація нової національ
ної політики економічного розвитку, в основі якій лежить
досягнення високої конкурентоспроможності країни. Вона
повинна виступити як масштабна національна задача стра
тегічного характеру. Акцент має бути зроблений на іннова
ційному розвитку економіки. Необхідно відзначити, що виб
рана пріоритетна (стратегічна) мета повинна залишатися не
змінною на певному відрізку часу. Інакше складається си
туація втрати стратегічного пріоритету.
При використанні галузевого критерію економічна пол
ітика має такі напрями, як аграрний, промисловий, оборон
ний, екологічний, зовнішньоекономічний, транспортний і
соціальний. Спираючись на функціонально орієнтований
підхід, можна визначити кон'юнктурний, структурний, ціно
вий, валютний, кредитний і фінансовий напрями [4, с. 158].
Кожний з напрямів передбачає постановку відповідних
цілей, використання набору заходів регулювання і управлі
ння, обумовлює відповідні види економічної політики.
У економічній літературі під поняттям суб'єкта еконо
мічної політики звичайно розуміється сама держава. Проте
в Україні до суб'єктів економічної політики відносяться та
кож регіональні власті і органи місцевого самоврядування.
До недержавних суб'єктів економічної політики можна
віднести недержавні союзи і об'єднання (наприклад, фінан
совопромислові групи), політичні організації. Функції ос
танніх полягають у створенні групового виразу інтересів і
закріплення його в рамках економічної політики [7, с. 147].
Методи економічної політики класифікуються залеж
но від обраних критеріїв. Зокрема, за способом функціону
вання розрізняються методи прямого і непрямого впливу
на економіку. З точки зору організаційноінституційного
підходу — економічні, адміністративні, інституційні мето
ди [7, с. 153].
До економічних відносяться методи, направлені на ре
гулювання сукупного попиту, сукупної пропозиції, ступе
ня централізації капіталу, соціальні і структурні аспекти
економіки. Ці методи реалізуються через бюджетну політи
ку, податкову політику, грошовокредитну і фінансову по
літику, зовнішньоекономічну політику, інвестиційну та інно
ваційну політику.
Адміністративні методи є сукупністю адміністративних
важелів — заборона або дозвіл, обмеження або примушен
ня. Це методи прямої дії. Полем застосування адміністра
тивних методів є, наприклад, системи квотування, ліцензу
вання, стандартизації і сертифікації, система санітарних
норм, вимог до безпеки, екологічних нормативів тощо.
До інституційних методів у сучасних умовах можна
віднести: формування виконавчих структур державної вла
ди (їх задача — практична реалізація цілей уряду); ство
рення і підтримка об'єктів державної власності, тобто дер
жавного сектора; підтримка дослідницьких центрів по еко
номіці, інститутів економічної інформації, торговельно
промислових палат, різних економічних рад і союзів; за
безпечення функціонування інститутів радників, консуль
тантів, експертних рад з проблем економіки; правова,
інформаційна підтримка підприємницьких і професійних
союзів; співучасть у створенні форм економічної інтеграції,
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організація регулярних міжнародних зустрічей з економі
чних питань.
Визначаючи шляхи забезпечення економічного зростан
ня в Україні, у першу чергу звертаються до промисловості,
оскільки частка цієї галузі в господарстві країни така вели
ка, що застій в ній практично виключає економічне зрос
тання. Ані сільське господарство, ані сфера послуг у нашій
країні поки не здатні стати локомотивами економічного
зростання. Тому забезпечення його в Україні неминуче по
чинається з політики відродження і реструктуризації про
мисловості.
Останніми роками при формуванні економічної політи
ки держави постійно стикаються дві альтернативні ідеї: лібе
ральна, що робить упор на вільну гру ринкових сил і на
мінімізацію участі держави в економіці, і державна (дирижі
стська), що наполягає на активній участі держави в економіці
(причому не тільки в якості реформатора, але і діючого суб
'єкта, державного підприємця та інвестора) [4, с. 68].
Прихильники першої моделі, яка домінувала весь пере
хідний період, відстоювали лібералізацію, приватизацію,
фінансову стабілізацію і вибудовування інститутів, що забез
печують нормальне функціонування ринкових механізмів.
Прихильники другої моделі пояснюють хворобливість
українських реформ, перш за все, відходом держави з еко
номіки, причому дуже швидким. Вони також завжди висту
пали за активну промислову політику: держава визначає
пріоритетні галузі і реалізує програми їх розвитку в основ
ному за рахунок державних інвестицій або широкого зас
тосування пільг.
Представляється, що Україні потрібна глибока струк
турна перебудова, а ринкові сили далеко не завжди генеру
ють бажані структурні зрушення. Приходить час активної
державної промислової політики.
На сьогоднішній день промислова політика визначаєть
ся як комплекс адміністративних і фінансовоекономічних
заходів, направлених на забезпечення нової якості економ
ічного зростання країни за рахунок підвищення інновацій
ної активності, ефективності і конкурентоспроможності
виробництва з метою розширення частки вітчизняних
підприємств на внутрішньому і світовому ринках на користь
підвищення добробуту громадян.
Такий підхід до розуміння промислової політики став
озвучуватися в економічній літературі порівняно недав
но. Раніше ані в політичній економії, ані в конкретних
економічних дисциплінах промислова політика не виді
лялася як самостійний напрям і не мала чіткого тракту
вання. У визначеннях промислової політики, які зустрі
чаються в публікаціях останніх років, нерідко розмита
межа між політикою економічною, структурною, науко
вотехнічною, соціальною і промисловою.
Наприклад, в економічному словнику наводиться на
ступне визначення: політика промислова — комплекс прин
ципів і заходів державної дії на розподіл ресурсів у цілях
вдосконалення структури національної економіки, підтрим
ки конкурентоспроможності продукції, що випускається, на
світових ринках, корегування ринкових механізмів у випад
ках фіаско ринку [3, с. 567]. Потрібно відзначити, що в ціло
му це визначення підходить не тільки для промислової, але
і для економічної і структурної політики.
Таким чином, промислова політика є складовою части
ною соціальноекономічної політики. При цьому її можна
розглядати як у вузькому, так і в широкому значенні слова.
Під промисловою політикою у вузькому значенні розумі
ється галузева політика. Її суть у конкретизації загальної
структурної і економічної політики стосовно окремих га
лузей. На державному рівні в число галузевих об'єктів про
мислової політики входить і сільське господарство, що роз
глядається як аграрна індустрія, тісно пов'язана з промис
ловими секторами агропромислового комплексу.
Промислова політика, що вивчається в широкому ас
пекті, виходить за рамки галузевих проблем. Це пояснюєть
ся тим, що рішення, що приймаються по окремим галузям,
залежать від загальнодержавної економічної політики.
Зокрема, вибір моделі розвитку галузі прямо залежить
від вибору тієї або іншої концепції входження в світовий
ринок, від орієнтації на лібералізацію або на протекціонізм
в зовнішньоекономічних зв'язках, від прийнятої монетар
ної і кредитної політики, від створення (або відсутність)
національної системи управління інноваціями, від держав
ної програми оновлення технологічної структури економі
ки та інших загальноекономічних чинників.
Сучасна промислова політика реалізується на трьох
рівнях:
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1) макроекономічному (на цьому рівні суб'єктами про
мислової політики є державні органи влади, працюють такі
інструменти, як податкова і тарифна політика, технічне ре
гулювання);
2) мезоекономічному (суб'єктами промислової політики
є органи регіональної влади і органи місцевого самовряду
вання);
3) мікроекономічному (рівень бізнессуб'єктів:
підприємств, корпорацій).
У найпростішому випадку кожному типу суб'єктів відпо
відає свій власний масштаб реалізації промислової політи
ки. У той же час дії державних органів влади можуть актив
ізувати не тільки макроекономічні важелі, але і інституціо
нальні перетворення (мезорівень) або бути напряму адре
совані окремим суб'єктам бізнесу (мікрорівень).
Так само в окремих випадках бізнессуб'єкти можуть
діяти не тільки на рівні своїх підприємств або їх контра
гентів, але і на мезорівні (наприклад, при формуванні клас
терів або участі в регіональних програмах) або навіть на
макрорівні.
Практика показує, що саме на мезорівні можливий най
більший синергетичний ефект взаємодії всіх суб'єктів про
мислової політики: державних органів влади; органів регіо
нальної влади і органів місцевого самоврядування; бізнес
суб'єктів.
Промисловість в сучасній Україні знаходиться в тако
му стані, що її самостійне відродження виглядає достатньо
сумнівним. У період переходу на нові економічні умови не
обхідні стимулюючі заходи державної підтримки і регулю
вання, розробка і проведення цілеспрямованої державної
промислової політики, що оптимально враховує економічні
відносини, що склалися, перспективні інтереси країни та її
участь в міжнародному розподілі праці.
Державна промислова політика України є частиною за
гальносистемної економічної політики. Промислова політи
ка як ядро загальноекономічної політики пов'язана, в пер
шу чергу, з проведенням інноваційної, інвестиційної і струк
турної перебудови промислового виробництва. У принципі,
макроекономічна політика головною метою має стабіліза
цію і розвиток господарства, а промислова політика — еко
номічне зростання при динамічній зміні структури і підви
щенні ефективності промислового виробництва, у тому
числі і конкурентоспроможності продукції. Тобто промис
лова політика повинна сприяти реалізації моделі розширен
ня і створення нових ринків, вихід на конкурентоспромож
ний рівень виробництва, збільшення прибутковості
підприємств, забезпечення їх лідируючої ролі на ринку про
мислових товарів і послуг, отримання надприбутків за ра
хунок тимчасової монополії в порівнянні з іншими конку
рентами в результаті пропозиції "суперпродукту" [5, с. 140].
Отже, її можна розглядати як підсистему, яка тісно
пов'язана і активно взаємодіє з інвестиційною, науковотех
нічною, інноваційною, структурною, аграрною, фінансово
кредитною, регіональною та іншими видами економічних
політик. При цьому в сукупності державних політик про
мислова займає особливе місце, що обумовлено загальні
стю стійких і впорядкованих зв'язків між елементами (підси
стемами) у всіх економічних, господарських, соціальних,
науковотехнічних та інших системах. Промислова політи
ка не тільки є важливою, відносно самостійною підсисте
мою в системі економічної політики, але і одержує свій роз
виток, конкретизацію у інших підсистемах державної еко
номічної політики, складаючи невід'ємну частину змісту
відповідних законів і концепцій.
Тому промислову політику можна характеризувати як
складову цілісну частину загальносистемної економічної
політики держави; вона включає систему заходів прямого
(адміністративного) і непрямого (фінансовоекономічного)
державного регулювання економіки, направлених на сти
мулювання розвитку промисловості, підвищення національ
ної конкурентоспроможності і ефективності виробництва
за рахунок технологічної модернізації, вдосконалення уп
равління, вирішення інфраструктурних і соціальних про
блем в інтересах добробуту населення і забезпечення на
ціональної безпеки країни.
Промислова політика здійснюється в рамках загальної
державної економічної політики, направленої на структурні
перетворення і зростання суспільного виробництва.
Промислова політика повинна вирішувати проблеми по
наступних основних напрямах [8, с. 60]:
1) реформи в області нормотворчості і розвитку зако
нодавства (включаючи проблеми лібералізації, дерегулю
вання; соціальне, трудове і промислове законодавство;
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фінансовий інжиніринг, приватизація);
2) політика в конкретних промислових секторах (про
мислова перебудова, закриття і конверсія оборонних га
лузей промисловості, підтримка дрібних і середніх
підприємств, підтримка високо пріоритетних галузей);
3) зайнятість і продуктивність праці;
4) інвестиції в матеріальні активи (промисловість, транс
портна інфраструктура, зв'язок);
5) інвестиції в нематеріальні активи (промислові дослі
дження і розробки, передача технології; підготовка кадрів,
зокрема управлінських; підвищення якості, екологічно чисті
технології; розвиток стандартизації і статистики);
6) політика в області конкурентоспроможності і конку
ренції (заходи на внутрішньому ринку; розвиток експорту і
лібералізація торгівлі);
7) міжнародні інвестиції;
8) екологічна політика, промислова екологія;
9) промислові аспекти енергетичної політики;
10) політика регіонального розвитку;
11) промислова співпраця між розвиненими країна
ми і країнами, що знаходяться на перехідному етапі;
12) специфічні аспекти промислового розвитку країн,
що знаходяться на перехідному етапі.
Мета промислової політики — добитися ефективного
промислового розвитку переважно непрямими методами
державного регулювання, а в необхідних випадках — пря
мого управління, усунення всіх перешкод для економічно
го зростання в реальному секторі економіки, які не можуть
бути вирішені природним ходом подій [8, с. 28].
Під ефективним розвитком промисловості слід розумі
ти економічне зростання при динамічній зміні її структури і
підвищенні конкурентоспроможності продукції. Методи пря
мої дії припускають участь держави у власності (збережен
ня в своїх руках контрольного або всього пакету акцій, або
участь у вигляді рядового акціонера), участь у фінансуванні
програм і проектів промислового розвитку, а також ліцензу
вання, сертифікація, антимонопольне регулювання тощо.
Серед методів непрямого регулювання (пов'язаного
з формальним контролем і примушенням до виконання
контрактних умов) промисловості виділяють загальні
форми непрямого регулювання (грошовокредитна і
фінансова, податкова політика, регулювання цін, регулю
вання у області НДДКР тощо) і специфічні форми регу
лювання (інституціональна політика).
Мету промислової політики, на нашу думку, можна кон
кретизувати через загальнонаціональні задачі, основними
з яких є: стимулювання конкурентоспроможного вітчизня
ного виробника, заохочення конкуренції, розвиток моти
вації до продуктивної та інтенсивної праці; масштабний
вихід на світові ринки продукції переробної промисловості,
завоювання позицій українських товарів на зовнішніх рин
ках, поліпшення умов для кооперації українських і захід
них компаній в наукоємних галузях, приєднання українсь
ких виробників конкурентоспроможної продукції до гло
бальних виробничотехнологічних ланцюгів; заміщення
імпортної продукції товарами місцевого виробництва; ди
версифікація ВВП з випереджаючим розвитком переробно
го сектору промисловості і сектору високотехнологічних
послуг, збільшення в експорті частки продукції з високим
ступенем обробки і наукоємних послуг; створення режиму
сприяння розвитку сфери виробництва товарів і послуг
відповідно до потреб внутрішнього і світового ринків.
Задачі промислової політики не є самодостатніми, вони
підпорядковані вимогам економічної політики в цілому.
Досягнення цілей промислової політики здійснюється че
рез вироблення пріоритетів і реалізацію заходів державно
го регулювання реального сектора економіки і спрямовано
на формування ліберального ринкового середовища, яке в
максимальному ступені сприяє зростанню ефективності
виробництва і оптимізації структури сукупної пропозиції.
До таких заходів відносяться: створення законодавчих
рамок і фіскальних важелів (які визначають інституціональ
ний пристрій); формування організаційної структури; влас
не державна участь, яка може виражатися в прямій безпо
середній участі в господарській діяльності; у регулюванні
функціонування і розвитку промисловості.
Пріоритети промислової політики виробляються на ос
нові стратегічних орієнтирів, що задаються для виробничої
і комерційної діяльності господарюючих суб'єктів ринку, а
також для соціальної діяльності держави. Розроблені цілі,
критерії відбору пріоритетів, а також механізми реалізації
в цілому формують логіку моделі промислової політики.
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Практика виробила два основні типи державної промис
лової політики з погляду складу об'єктів регулювання —
загальносистемний і селективний [4, с. 180].
Загальносистемна промислова політика направлена на
створення загальних інституційних і економічних умов, мак
симально сприяючих розвитку реального сектора. Вона діє
по горизонталі і є переважно макроекономічною. Така пол
ітика направлена на забезпечення, принаймні, формальної
рівності зовнішніх умов (економічних, правових) для всіх
суб'єктів ринку. Загальносистемна промислова політика
реалізується через заходи податкового, монетарного, ва
лютного, митного та інших видів дії.
Селективна промислова політика — це цілеспрямована
дія на певні групи суб'єктів ринку (підприємства, окремі види
виробництва або цілі галузі, регіони) або на певні види діяль
ності (підготовку кадрів, нарощування інформаційного і на
уководослідного потенціалів тощо). Її дія розповсюджується
як би по вертикалі (з центру по ступенях господарської
ієрархії аж до первинної ланки виробництва — підприємства)
і в цьому сенсі має переважно мікроекономічний характер.
У розробці селективної промислової політики значну
роль грають регіональні і місцеві органи влади. Механізм
розробки такої політики повинен спиратися на логіку пла
нування "знизувгору". З погляду рівнів регулювання мож
на виділити загальнодержавну і сукупність регіональних
промислових політик. У зв'язку з таким розподілом вини
кає необхідність розділення компетенції державного і регі
онального урядів у проведенні промислової політики.
Необхідно розрізняти активну і пасивну роль промис
лової політики. Активна роль промислової політики поля
гає в тому, щоб не просто виходити з динаміки сукупного
платоспроможного попиту, а формувати його на основі
маркетингових, технологічних і фінансовоінвестиційних
зв'язків, виконувати лідируючу роль у зв'язку "держава
ринок". Пасивна роль промислової політики виявляється в
тому випадку, якщо вона орієнтується тільки на поточні тен
денції розвитку економіки.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дав змогу обгрунтувати теоретико
методологічні засади формування державної промислової
політики, формування якої передбачає визначення пріори
тетів, об'єктів впливу, процедури моніторингу і корегуван
ня. При цьому з інструментів та важелів реалізації промис
лової політики обираються ті, що найбільш відповідають
реальним умовам і можливостям. При цьому, завдання та
інструментарій державної промислової політики мають
бути диференційовані за етапами трансформації реального
сектора економіки. Їх вибір визначається також ситуатив
ним підходом, залежно від наявності кризових умов або ста
білізації, постстабілізаційного відновлення та економічно
го зростання, активної структурної перебудови і включен
ня в процеси глобалізації економіки.
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СПОЖИВАЧАМ
Проаналізовано соціальні і комерційні чинники реформи житлово9комунального господарства в сфері
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ВСТУП
Реформування житловокомунальної сфери є най
важливішою державною програмою, якісна реалізація
якої залежить від цілого ряду факторів, у тому числі від
його інноваційних можливостей і компетентності
фахівців, на яких буде покладено вирішення конкрет
них організаційноекономічних завдань.
Необхідність реформування житловокомунально
го господарства викликана критичною кількістю про
блем галузі, ключовими з яких є такі:
— підприємства ЖКГ перебувають у критичному
фінансовоекономічному стані (збитки в 2010 році скла
ли 1,93 млрд грн.);
— заборгованість населення перед підприємствами
ЖКГ значно зросла, що призводить до зростання боргів
самих підприємств галузі (за станом на 1 березня 2010
р. дебіторська й кредиторська заборгованості галузі
складали відповідно 13,4 млрд і 13,5 млрд грн.);
— система управління експлуатацією житла
підприємствами ЖКГ й регулювання природних моно
полій застаріла і є неефективною;
— основні фонди перебувають у критичному стані
(наприклад, частка водопровідноканалізаційних ме
реж, що перебувають у аварійному стані, складає 36,4
%);
— якість житловокомунальних послуг не відпові
дає потребам споживачів і технічним стандартам (на
приклад, у понад 260 населених пунктах питна вода не
відповідає вимогам стандарту якості) [7].
Як зазначають Ю.Є. Хиврич та О. І. Адамов, вже 20
років незалежна Україна живе за законами, які доста
лись нам у спадок від СРСР, за житловим кодексом ре
дакції 1983 р., в якому закладені принципи, сформовані
ще у 20х рр. минулого століття. У сучасному ЖКГ Ук
раїни тісно переплелися проблеми старого командно
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адміністративного механізму та принципи державного
капіталізму. Все це негативним чином позначилося на
стані галузі, оскільки за існуючої ролі держави воно
сприяло поширенню бюрократії і відсутності необхід
ності впровадження перспективних господарських
ініціатив у ЖКГ, з одного боку, і розростання витрат,
збільшення тарифів природних монополій, з іншого [10].
Серед вітчизняних науковців проблемами рефор
мування житловокомунального розвитку займалися
Н.М. Галазюк, С.С. Іваночко, А.А. Кіпершайн, Н.А. Клєв
цевич, Н.В. Коваль, Б.М.Данилишин, М.А. Хвесик,
М.Х. Корецький, О.І. Дацій, С.І. Князєв, І.О. Драган,
В.Г. Подлєсна, Д.О.Устінов, Ю.Є. Хиврич та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними перешкодами на шляху реформування і
розвитку ЖКГ є відсутність достатньої координації з
боку держави та небажання цілої низки суб'єктів рин
ку змінюватись. Дуже важливо змінити ставлення спо
живачів житловокомунальних послуг до реформи. Зок
рема, впроваджуючи нові технології та методи обслу
говування населення, потрібно проводити роз'ясню
вальну роботу. Є два людських фактори, які можуть
стати суттєвою перешкодою на шляху реформи. Пер
ший — небажання населення разом з правами прийма
ти обов'язки. Звичайно, ми всі хочемо своєчасно отри
мувати якісні послуги за доступними цінами, не замис
люючись над проблемами, що виникають під час їх на
дання. При цьому ми нерідко нехтуємо своїми обов'яз
ками (своєчасно сплачувати за послуги, турбуватись про
стан свого житла та об'єктів, що перебувають у спільно
му користуванні). Це нелогічно і неправильно. Права зо
бов'язують, і від цього принципу, закріпленого на кон
ституційному рівні, та прийнятого у всьому світі, нам
нікуди не дітися.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Другий фактор — пасивність населення. Чомусь
значна частина громадян досі чекає від держави безкош
товних квартир, безкоштовних капітальних ремонтів,
дешевих і якісних послуг, але практично не використо
вує можливості самостійно впливати на умови свого
проживання. Кволий інтерес до питань ЖКГ з'являєть
ся у таких громадян лише в момент отримання "платіж
ки", особливо якщо у "платіжках" з'являються нові,
істотно збільшені цифри, або коли послугу взагалі пе
рестають надавати.
Таким чином, у статті ставиться завдання проаналі
зувати соціальні і комерційні чинники реформи житло
вокомунального господарства в сфері надання послуг
споживачам. Надати рекомендації щодо досягнення ко
рінних змін у структурі житловокомунального госпо
дарства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Проведена в країні реформа житловокомунально
го господарства наочно показує, що основна мета, яку
перед собою ставить держава, реалізуючи її, — пере
класти тягар утримання свого житла на власника. Сьо
годні очевидно, що реалізація цієї мети неможлива без
активного використання інноваційних можливостей га
лузі, за розвиток яких в кінцевому підсумку і буде відпо
відати власник.
Головна мета реформи житловокомунального ком
плексу декларується достатньо зрозуміло: забезпечен
ня якісного, надійного та доступного надання населен
ню житловокомунальних послуг. Але якби все було так
просто, то і реформа не знадобилася б. Радянська сис
тема господарювання непогано справлялася з цим зав
данням. У всякому разі, результат був цілком прийнят
ним, навіть за сьогоднішніми мірками. Ось тільки все
редині сектора все відбувалося неефективно і затрат
но, а оскільки платив в основному не споживач послуг,
а бюджет, то ці проблеми практично не торкалися гро
мадян.
У зв'язку зі зміною суспільної формації в країні
різко скоротилося участь держави в економіці, виник
ли потреби в скороченні витрат вироблених послуг та
їх ресурсоємності, підвищилася роль інноваційної скла
дової в процесі управління сферою ЖКП. Звідси наступ
на мета реформи — оптимізація бюджетних витрат у
сфері ЖКП, що насправді означає їх скорочення по
рівняно з радянським періодом за рахунок "внутрішніх
ресурсів", тобто активне використання інновацій в жит
тєвому циклі ЖКП. Завдання полягає в переорієнтації
бюджетної допомоги у сфері ЖКП реально нужденним
громадянамспоживачам. При цьому доступність послуг
має забезпечуватися шляхом підвищення ефективності
роботи сфери ЖКП, заміни адміністративної системи
управління на економічну, розвитку конкуренції.
По суті, житловокомунальне обслуговування пере
стає бути суспільним благом, а стає продуктом особис
того (точніше, сімейного) споживання, при цьому роль
держави перетворюється в забезпечення доступності
деякого соціального стандарту житловокомунально
го обслуговування. Але цим вона не обмежується. Дер
жава також зобов'язана забезпечити своїм громадянам
комфортне і безпечне середовище проживання, розви
вати якісні сторони ЖКП, пропонувати нові, інно
ваційні, можливості щодо їх надання. У переліку інстру
ментів реалізації цього обов'язку забезпечення водопо
стачання, водовідведення, опалення має далеко не ос
таннє значення, тому держава (вірніше, органи місце
вого самоврядування в сучасній правовій ситуації) по
винна забезпечувати через механізми державного регу
лювання безпеку і надійність надання ЖКП.
На думку В.Г. Подлєсної, перешкоджають перехо
ду підприємств житловокомунального господарства до
функціонування у відповідності до принципів ринкової
економіки та вимог сталого розвитку такі фактори:
1) фінансові: обсяги реального фінансування інвестицій
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в оновлення та реконструкцію основних фондів житло
вокомунального господарства та їх екологічно спря
мовану модернізацію не відповідають накопиченим по
требам у такому фінансуванні; протиріччя між фінан
совими потребами підприємств зазначеної галузі та пла
тоспроможним попитом побутових користувачів їх по
слуг; 2) трансформаційні: результати ринкових транс
формацій вітчизняної економіки найменш вдалі у сфері
житловокомунального господарства — низький рівень
розвитку конкуренції на ринках надання житловоко
мунальних послуг; не відпрацьований механізм контро
лю споживачами послуг обсягів та якості наданих по
слуг, вибору виду послуг відповідно до їх якості та ціни;
3) інформаційні: низький рівень поінформованості гро
мадськості щодо економічного обгрунтування тарифів
на послуги житловокомунального господарства, насе
лення не залучається до процесів моніторингу та кори
гування тарифної політики; 4) світоглядні: недостатній
рівень усвідомлення керівними кадрами підприємств
житловокомунального господарства та органів місце
вого самоврядування необхідності дотримання прин
ципів сталого розвитку; байдуже ставлення побутових
споживачів до обліку використовуваних ресурсів та ре
сурсозбереження; проблема адаптації населення до зро
стання питомої ваги витрат на оплату послуг житлово
комунального господарства у бюджеті домогосподарств
[6, с. 132—133].
Як показали дослідження в публікаціях відзначаєть
ся відсутність науковообгрунтованого підходу до зап
ровадження ринкових відносин в житловокомунально
му комплексі, недосконалість нормативноправової
бази і, як наслідок, відсутність інституційних перетво
рень, неефективність державного впливу на реоргані
заційні процеси й формування ринкового змісту кому
нального сектора національної економіки. Як відзнача
ють Н.М. Галазюк, С.С. Іваночко, А.А. Кіпершайн,
"…економісти до сих пір не змогли запропонувати прий
нятної теорії реформування інфраструктурних моно
полій… в сучасній економіці України формування рин
кових структур відбувається у надзвичайно специфіч
них умовах" [1, с. 168].
Багато дослідників у сфері вирішення проблемати
ки ефективного управління сферою житловокомуналь
ним послуг перебувають на позиціях доцільності комер
ціалізації підприємств цієї галузі. Так наприклад, Н.А.
Клєвцевич вважає, що "…для поліпшення ситуації, яка
склалася на сьогодні в ЖКГ, необхідно проводити ак
тивну роботу в напрямку залучення приватного секто
ра в цю сферу" [3, с. 177].
На противагу таким позиціям, низка дослідників
обгрунтовують дієвість реформування підприємств га
лузі на основі формування економічно обгрунтованих
тарифів на послуги.
Наприклад, О.О. Тертиця, порівнюючи вітчизняний
і зарубіжний досвід регулювання діяльності муніципаль
них природних утворень, відзначає, що "…перспектив
ний розвиток і модернізація підприємств ЖКГ можливі
лише за умови фінансового забезпечення через ефек
тивну тарифну політику та ціноутворення" [8, с. 112].
Деякі автори, обгрунтовуючи системну ефективність
комунального сектора, наголошують на потребі ураху
вання низки факторів, зокрема засадні принципи еко
номічної і соціальної ефективності. У такому контексті,
Н.В. Коваль робить висновок, що "…розвиток житло
вокомунальної сфери в сучасний період можливий
лише на основі формування нового господарського ме
ханізму, орієнтованого на використання економічних
важелів і стимулів, а також на максимально повне вра
хування інтересів споживачів" [4, с. 201].
Реформування житловокомунальної сфери має
чітку соціальну спрямованість. Реформа повинна спри
яти підвищенню рівня життя громадян, збільшення їх
добробуту, поліпшення якості надаваних послуг.
Соціальна спрямованість ринкових перетворень у
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соціальній сфері передбачає наявність ефективної сис
теми управління. На регіональному рівні найбільш оп
тимальним способом управління соціальними процеса
ми є програмноцільовий метод, який розробляється з
урахуванням соціальноекономічних можливостей ре
гіону або даного територіального самоврядування. Цей
метод грунтується на системному підході до організації
управління. Він передбачає такі організаційні механіз
ми управління та підходи до вирішення проблем, які в
нерозривній єдності та взаємозв'язку використовують
ся трудові, матеріальні, природні, фінансові та інфор
маційні ресурси.
Створення загальнонаціонального механізму соц
іального захисту населення передбачає формування
такої його складової, як інструмент компенсації втрат
у доходах населення, що викликані інфляцією, зростан
ням безробіття, падінням рівня життя і зростанням
якості життя.
Сфера ЖКП є складною соціальноекономічною
системою життєзабезпечення, де на перший план вису
ваються такі поняття, як визначення соціальних систем
як життєвий рівень, соціальний захист населення, за
безпечення доступності ЖКП та поліпшення якості та
надійності їх надання. Проведення соціальноекономі
чних реформ може бути здійснено тільки в умовах
відносної соціальної стабільності. Забезпечення соц
іальної справедливості не може повністю здійснювати
ся ринковими методами. Стосовно соціальних чинників
необхідна наявність передумов рівних можливостей
споживання. Особливості ринкового механізму в соц
іальній сфері полягають у тому, що значна частина соц
іальних благ є суспільними благами і потребують дер
жавного регулювання [5].
Першочергового значення набувають соціальні чин
ники реформування сфери ЖКП, які в силу пріоритет
ності економічних проблем реформи доцільно виража
ти економічними категоріями. Дані принципи мають
бути закладені в основу побудови нової системи ЖКГ.
Перехід на ринкові механізми фінансування уста
нов, що надають населенню соціально значущі послуги,
до яких відносяться житловокомунальні послуги, має
здійснюватися при збереженні можливості їх споживан
ня малозабезпеченими категоріями населення. Задача
включення населення з низькими доходами в систему
ринкового споживчого попиту повинна вирішуватися за
допомогою адресних субсидій, представлених з бюд
жетів місцевого рівня.
Зараз застосовуються дві системи соціальної під
тримки населення під час оплати ЖКП (субсидії, пільги),
які працюють паралельно, доповнюючи одна одну. В Ук
раїні склалася система, при якій значні соціальні пільги,
у тому числі з оплати житла і комунальних послуг, нада
ються великій кількості громадян, причому за категорі
альним принципом і незалежно від матеріального стано
вища осіб, яким ці пільги встановлено. Важливо і те, що
пільги надаються автоматично, а субсидії — тільки тим,
хто звернувся за допомогою, маючи право на неї.
Забезпечення соціального захисту малозабезпече
них сімей в Україні в умовах підвищення цін і тарифів
на житловокомунальні послуги здійснюється шляхом
надання таким родинам державної соціальної допомо
ги у вигляді щомісячної адресної безготівкової субсидії
для відшкодування витрат на оплату користування жит
лом або його утримання та комунальних послуг (водо,
тепло, газопостачання, водовідведення, електроенер
гія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а
також один раз на рік субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побуто
вого палива (субсидія).
Надання субсидій у регіонах у даний час здійснюєть
ся відповідно до єдиних правил надання субсидій, зат
верджених постановою КМУ від 21 жовтня 1995р.
№ 848 (в редакції постанови КМУ від 22.09.1997 р.
№1050 з внесеними змінами) "Положення про порядок
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призначення та надання населенню субсидій для відшко
дування витрат на оплату житловокомунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічно
го побутового палива".
Як зазначає Д.О. Устінов, перехід до цільової адрес
ної допомоги громадянам через механізм житлових суб
сидій та істотне зростання потреби в коштах на надан
ня житлових субсидій при переході до бездотаційне
функціонування об'єктів ЖКГ потребує вдосконалю
вання механізму обліку цих потреб у рамках реформу
вання міжбюджетних відносин, створення інформацій
ної системи платежів і субсидій. Повинна бути визначе
на можливість прямої участі державного бюджету у
фінансуванні реалізації програми житлових субсидій і
визначені оптимальні механізми такої участі [9].
Законом України "Про державні соціальні стандар
ти та державні соціальні гарантії" передбачено, що
пільги на оплату житловокомунальних послуг, в тому
числі електроенергії, спожитої на комунальнопобутові
потреби, є видом державних соціальних гарантій, які
визначаються законами України [2].
Пільги носять постійний характер і не залежать від
рівня доходів сім'ї, багато хто з них поширюються на
спільно проживають членів сім'ї. Цей вид допомоги на
селенню не є адресним.
На відміну від України, країни з розвиненою рин
ковою економікою проводять політику активної со
ціальної підтримки і здійснюють цільові виплати мало
забезпеченим верствам населення, грунтуючись на
принципі нужденності, тобто фінансова підтримка на
дається тільки особам, рівень доходів яких істотно ниж
че рівня середньодушового доходу, достатнього для
нормального життя в цивілізованих умовах.
Реформування системи пільг з оплати ЖКП, перед
бачених законодавством, вимагає внесення змін у базові
закони та здійснення їх на основі наступних принципів:
— адресності, переорієнтації системи надання пільг
на підтримку громадян, які найбільше мають потребу;
— диференціація розміру грошових виплат залеж
но від підстави їх використання;
— надання взамін натуральних пільг грошових ком
пенсацій, співвимірних обсягу матеріальної вигоди від
зменшення оплати житла і комунальних послуг;
— урахування регіональних відмінностей у вартості
житловокомунальних послуг;
— права вибору підстави надання пільг;
— уніфікація розрахунків величини компенсацій
діючих пільг;
— гарантованості виплат.
Необхідно організувати такий механізм соціальної
підтримки населення, який був би прив'язаний до що
місячних нарахувань за ЖКП. Такі платежі повинні бути
основою для розрахунку субсидій, пільг.
Пропорції між цими формами (пільгами, субсидія
ми) підтримки поступово змінюються, але поки в
більшості регіонів охоплення пільгами залишається
більш значним, ніж житловими субсидіями. Введення
100 % оплати населенням послуг ЖКГ — міра дуже
відповідальна, враховуючи що склалося положення з
наявністю величезних витрат у галузі і неможливістю
надання стовідсоткової якості послуг в силу слабкої
технічної бази ЖКГ. У цьому зв'язку постає питання про
темпи зростання частки платежів населення в оплаті
житла і комунальних послуг з необхідністю ув'язки з
доходами і рівнем життя населення. Тарифи повинні
поєднувати інтереси всіх взаємодіючих сторін і вироб
ників послуг та одержувачів. Адже реформа ЖКГ оці
нюється населенням, насамперед, через тарифи, що зо
бов'язує зробити їх максимально обгрунтованими [8].
Для досягнення корінних змін у структурі житло
вокомунального господарства необхідно:
— відверте обговорення владою з суспільством ба
чення реформ, їх ризиків, складностей, які очікують на
селення в процесі їх проведення;
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— реалізація непопулярних, але необхідних для ре
анімації галузі заходів;
— широке залучення до реформування ЖКГ нау
ковців, громадськості, фахових спеціалістів, міжнарод
них організацій;
— забезпечення прозорості та транспарентності дій
влади у проведенні реформ;
— забезпечення чіткої координації діяльності з ре
формування та розвитку ЖКГ;
— вдосконалення законодавчої бази, яка регулює
дану сферу;
— розробка науково обгрунтованих методик фор
мування максимально гнучких тарифів на ринку жит
ловокомунальних послуг, орієнтованих на ринковий
попит та враховують можливості житловокомунальних
підприємств;
— створення умов для надійного і безпечного надан
ня житловокомунальних послуг за доступними цінами,
які стимулюють енергозбереження;
— узгодження економічних інтересів держави та
суб'єктів господарювання;
— чіткий розподіл повноважень між органами вла
ди, які керують цією важливою соціальною сферою.
Наголосимо, що вільне ціноутворення здатне вис
тупити ефективним інструментом формування раціо
нальних економічних зв'язків між продавцями і покуп
цями житловокомунальних послуг. Крім того, воно
обмежує деформуючому дію принципу адмініструван
ня в сфері ціноутворення на послуги ЖКГ.
Разом з тим, слід визнати дію чинників, які об'єктив
но обмежують можливості повної реалізації в ЖКГ
принципів вільного ціноутворення як інструменту фор
мування ринку ЖКП:
— збитковість підприємств житловокомунальної
сфери не дозволяє купувати вихідні ресурси за вільни
ми цінами;
— високий ступінь зношеності основних фондів
підприємств житловокомунального господарства, що
вимагає підвищеної частки інвестицій на реновацію;
— монополізація ринку ресурсів викривляє вихід
ний ціновий рівень як основи вільного ціноутворення на
послуги житловокомунального господарства;
— обмеженість доходів основної маси споживачів
послуг житловокомунального господарства;
— відсутність зворотної залежності ціноутворення
на послуги житловокомунального господарства внас
лідок абсолютно нееластичного попиту на послуги цьо
го виду і практична відсутність субститутів.
ВИСНОВКИ
Доцільно здійснити три етапи цінових та тарифних
коригувань: забезпечення повного відшкодування пост
ійних та змінних витрат, вихід на внутрішньогалузеву
рентабельність по основних послугах та формування
умов для ефективного довгострокового інвестування.
У сукупності це дозволить стабілізувати фінансове ста
новище житловокомунального господарства, створи
ти відповідні мотивації для найманої праці та приват
ного підприємництва, розпочати перехід до нових тех
нологій виробництва житловокомунальних послуг. При
цьому слід використовувати фактор розмаїтості жит
ловокомунальних послуг, які надаються (відповідно до
вимог кількості та якості: стандартного, комфортного
та елітарного наборів послуг) при встановленні дифе
ренційованих тарифів для різних категорій споживачів.
Одночасно передбачається вирішення проблеми
ефективного використання залучених коштів та подо
лання адміністративних бар'єрів на шляху залучення
інвестиційного капіталу в модернізацію галузі. Так, у
рамках підвищення ефективності системи управління
сферою ЖКП слід виділити три блоки проблем:
— поділ функцій управління та господарювання за
рахунок створення служб замовника на житловокому
нальні, транспортні та інші види послуг і робіт у ЖКГ, а
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також переведення виконавців робіт на умови підряд
ної діяльності;
— розвиток договірних відносин і проведення за
ходів щодо укладання договорів між адміністрацією
регіону (району, міста), виконавцями робіт і населенням;
— посилення контрольних функцій з боку регіону
(району, міста) за діяльністю підприємств і організацій,
що надають житловокомунальні послуги за допомогою
створення регіональної (районної, міської) житлової
інспекції.
Ці заходи дозволять створити сучасну, адаптовану
до ринкових умов систему управління сферою ЖКП,
функціонування якої може паралельно відбуватися на
різних ієрархічних рівнях. Ця система буде безпосеред
ньо орієнтована на виконання конкретних робіт з ви
робництва послуг та інтереси основного їх споживача —
населення.
Отже, для ліквідації кризового стану галузі необхі
дна кардинальна реформа ЖКГ. Сфера ЖКП несе ве
личезне соціальне навантаження, тому ринкові перетво
рення в ній треба проводити системно, послідовно, вра
ховуючи всі можливі соціальні, комерційні й економічні
фактори: платоспроможний попит споживачів, витра
ти підприємстввиробників, можливості бюджетів, уз
годжуючи ці чинники з рівнем забезпечення та якості
(стандарту) житловокомунальних послуг.
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ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО9
КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Аналізуються деякі поняття у сфері забезпечення національної безпеки у законодавстві України, про9
понуються конкретні заходи щодо законодавчого закріплення правового статусу органу державної охо9
рони, внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб".
The author has analyzed some notions in the sphere of national security' guarding in the legislation of Ukraine
and proposes concrete measures concern legislative consolidation of legal status of the state maintenance's
organ, entering alterations and additions to the Law of Ukraine "About the state maintenance of organs of state
power and officials.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку ХХІ ст. все більш значущими в світі поста
ють питання забезпечення безпеки життєдіяльності людей,
створення ефективних механізмів захисту суспільства від
загроз національним інтересам та стабільності розвитку
соціуму.
Нові види загроз, які значною мірою обумовлені масш
табними й динамічними процесами глобалізації, вимагають
визначати безпеку людини і громадянина базовим та дов
готривалим компонентом формування державної політики
у сфері національної безпеки. При цьому важливим є сту
пень готовності елементів сектору безпеки і оборони до
відповідного реагування на деструктивні прояви з боку
носіїв загрози, формування обгрунтованої стратегії, у якій
би органічно поєднувалися концептуальні та поточні про
блеми.
Сучасні реалії міжнародних економічних і військово
політичних відносин та особливості геополітичного розта
шування України вимагають нових підходів та переосмис
лення існуючих стереотипів щодо окремих видів діяльності
державних органів у системі забезпечення національної
безпеки. У даній публікації пропонується розглянути один
із елементів цієї системи — державну охорону органів дер
жавної влади України та посадових осіб (далі — державна
охорона).
Спостереження, здійснені автором у результаті прак
тичної діяльності у цій сфері, аналіз оцінок експертів, ду
мок, викладених у наукових публікацій, тощо, дають підста
ви стверджувати, що організаційноправові засади функці
онування уповноважених органів державної охорони, інших
суб'єктів забезпечення національної безпеки України, які
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беруть участь у заходах державної охорони, потребують
радикального, але виваженого й обгрунтованого вдоскона
лення. Необхідною передумовою належного захисту націо
нальних інтересів та протидії загрозам в сфері державної
охорони є створення ефективних механізмів державного
регулювання та взаємодії органів державної влади, чітке
визначення та законодавче закріплення функцій й повно
важень у цій сфері.
Особливого значення при цьому набуває питання про
єдине розуміння понять "сектор безпеки і оборони", "сис
тема забезпечення національної безпеки", "державна охо
рона", "система державної охорони", "правоохоронні орга
ни", "військове формування", "охоронна діяльність", які на
сьогоднішній день є одними з найбільш дискусійних. Так,
до цього часу залишаються невизначеними наступні кри
терії: за якими показниками той чи інший державний орган
можна віднести до правоохоронного органу; для вирішен
ня яких завдань внутрішнього характеру доцільно викорис
товувати військові формування, що утворені відповідно до
законів України тощо. Крім цього, існує гостра необхідність
законодавчого визначення організаційнофункціональних
складових системи державного управління в сфері держав
ної охорони.
Не менш актуальним є питання наукового обгрунтуван
ня та чіткого законодавчого визначення уповноваженого
органу державної охорони як повноправного суб'єкту за
безпечення національної безпеки і організаційної структу
ри системи забезпечення державної охорони України, які в
цілому ролі й місця державної охорони в системі забезпе
чення національної безпеки та механізмів її реформування
й розвитку.

Економiка та держава № 1/2013

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення
і творча адаптація позитивного досвіду з організаційної
побудови і функціонування системи державної охорони
зарубіжних країн, а також визначення шляхів, методів та
інструментів його використання з метою реформування та
розвитку державної охорони України з урахуванням націо
нальних особливостей нашої держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Враховуючи той факт, що державна охорона в Україні
як окремий вид правоохоронної діяльності існує досить не
великий проміжок часу і сформована тільки після проголо
шення незалежності України, наукових досліджень або об
'єктивних публікацій щодо функціонування зазначеної сфе
ри дуже мало. Слід також зважити на те, що відсутність
широкої публічної дискусії із зазначеної проблематики обу
мовлена специфікою діяльності державних органів, які за
безпечують державну охорону органів державної влади та
посадових осіб.
Дослідження таких вчених, як В.Б. Авер'янов, О.М. Бандур
ка, В.Ю. Богданович, В.П. Горбулін, Т.В. Будко, Р.А. Калюж
ний, В.С. Картавцев, С.В. Ківалов, В.В. Крутов, В.А. Лаптій,
О.В. Литвиненко, В.І. Махинін, О.М. Морозов, Н.Р. Нижник,
Г.В. Новицький, В.М. Паламарчук, Г.Г. Почепцов, І.М. Рижов,
А.І. Семенченко, А.С. Сіцінський, Г.П. Ситник, М.П. Стрельбиць
кий, Ю.А. Тихомиров, О.В. Тимощук, Л.Г. Шатихін, В.Г. Фат
хутдінов та ін., як правило, торкались лише окремих аспектів
охорони органів державної влади та вищих посадових осіб.
Найбільш грунтовне дослідження, що має неабияке
практичне та теоретичне значення для системи державної
охорони, було здійснено В.І. Строгим, який визначив ос
новні організаційноправові засади взаємодії Управління
державної охорони України, інших правоохоронних органів
України у забезпеченні безпеки органів державної влади і
вищих посадових осіб держави. Виходячи з вищезазначе
ного, інформаційну та теоретичну базу цієї статті склада
ють, насамперед, національне і зарубіжне законодавство,
міжнародні документи, які стосуються зазначеної теми.
НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На наш погляд, основним чинником, що обмежує мож
ливості системи державної охорони у приведенні її потен
ціалу до стану, здатному забезпечити адекватне реагуван
ня на сучасні загрози національній безпеці України, є зас
таріла законодавча та нормативноправова база її функці
онування та необхідність термінового здійснення заходів
щодо її реформування й удосконалення.
Метою публікації є уточнення основних понять у сфері
національної безпеки та актуальних проблем правового ре
гулювання системи державної охорони, формування комп
лексу практичних рекомендацій щодо їхнього розв'язання.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головним нормативноправовим актом, що регламентує
діяльність державної охорони України, є прийнятий у 1998
р. Закон України "Про державну охорону органів держав
ної влади України та посадових осіб", яким уперше в націо
нальному законодавстві було створено правову основу для
державного регулювання цієї сфери державної діяльності
[1].
На сьогоднішній день все більш актуальним постає пи
тання про внесення змін до зазначеного законодавчого акту.
Чинні його положення не повною мірою враховують нові
загрози безпеці, а напрацьований практичний досвід вима
гає більш чіткої правової регламентації діяльності уповно
важеного органу державної охорони та інших державних
органів. Тому, вважаємо за доцільне дослідити найбільш
важливі, концептуальні питання правового регулювання
державної охорони, з яких чинне законодавство має певні
прогалини.
У першу чергу необхідно докласти зусиль щодо розроб
ки та вдосконалення понятійнокатегоріального апарату у
сфері державної охорони. Зокрема, існує нагальна потреба
щодо введення додаткових термінів та корегування сутніс
нозмістовного наповнення існуючих понять, які, вказуючи
на місце даного виду державної діяльності в системі забез
печення національної безпеки держави, дозволять більш чітко
визначити межі державної охорони як системи, коло її
суб'єктів, що беруть учать в здійсненні державної охорони,
їх компетенцію, функціональне призначення, завдання та ін.
Отже, пропонуємо до розгляду наступні терміни: "без
пека особи, щодо якої здійснюється державна охорона",
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"безпека об'єктів, щодо яких здійснюється державна охо
рона", "система державної охорони", "об'єкт державної
охорони", "суб'єкт державної охорони".
У національному законодавстві, а також у законодав
ствах Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших
держав СНД також відсутні визначення зазначених термінів.
Вперше вони були сформульовані в модельному законі "О
государственной охране". Слід підкреслити, що модельний
закон, як правило, має характер рекомендацій і приймаєть
ся або певною міжнародною організацією, або законодав
чим органом федеративної держави з метою уніфікації за
конодавства різних держав чи суб'єктів федерації. Відтак,
зазначений закон, прийнятий на двадцять сьомому пленар
ному засіданні Міжпарламентської Асамблеї державучас
ників СНД (постанова N 276 від 16 листопада 2006 р.), має
непересічне значення для ефективного вирішення завдань
державної охорони, оскільки підіймає на новий рівень взає
модію уповноважених державних органів, які забезпечують
безпеку осіб, що охороняються [2]. Найбільш значущим в
цьому контексті є прагнення досягти єдиного розуміння
принципів, підходів, завдань в сфері державної охорони на
просторах СНД.
Модельний закон "О государственной охране", на наш
погляд, в разі прийняття його базових положень в націо
нальному законодавстві, в цілому надасть змогу відповісти
на більшість питань організаційноправового забезпечення
функціонування системи державної охорони. Проте, необ
хідно зазначити наявність достатньо значних соціально
політичних, ідеологічних, ментальних, мовних, законодав
чих та інших особливостей та відмінностей держав, яким він
наданий для ратифікації. Зважаючи на цю обставину, про
понуємо власне бачення деяких його положень.
Передусім, у ст. 1 даного правового акту безпеку осо
би, щодо якої здійснюється державна охорона, визначають
як захищеність від протиправних та інших посягань, що заг
рожують його життю, здоров'ю та іншим життєво важли
вим інтересам, пов'язаним з виконанням повноважень дер
жавної служби, політичної та громадської діяльності.
У цілому можна погодитись із запропонованою дефіні
цією, але слід зазначити, що в її змісті розкриваються дале
ко не всі види загроз життю, здоров'ю та іншим життєво
важливим інтересам осіб, щодо яких здійснюється держав
на охорона, а вказується тільки на протиправні й інші пося
гання. Однак досвід свідчить, що реальні загрози безпеці
можуть виникати також внаслідок процесів (явищ) природ
ного (землетруси, паводки, урагани, природні пожежі,
тощо) та техногенного характеру (аварії та катастрофи на
об'єктах відвідування, транспорті, вибухи, пожежі та ін.).
Інформація про наявність або відсутність згаданих загроз в
обов'язковому порядку враховується під час планування та
підготовки заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона. Особливе значення це набуває під час
відвідання потенційно небезпечних з точки зору техноген
ної, санітарноепідеміологічної, природної обстановки
об'єктів, місцевостей, маршрутів руху, транспортних засобів
тощо.
Загрози безпеці можуть мати біологічний, соціальний
характер тощо [3, с. 14]. Так, у новій редакції Стратегії на
ціональної безпеки від 8 червня 2012 р. зазначено, що у внут
рішньому безпековому середовищі серед наявних проблем
відзначаються небезпечні екологічні виклики і загрози [4].
А відомі експерти в галузі безпеки В. Горбулін та А. Качинсь
кий у монографії "Стратегічне планування: вирішення про
блем національної безпеки" (2011 р.) приділяють знану ува
гу показникам токсикометрії й критеріям токсичності
шкідливих речовин [5, с. 89]. Зокрема, під час знаходження
особи, яка охороняється у місцях масового скупчення лю
дей, повинна враховуватись не тільки ймовірність виникнен
ня стихійно виникаючої або навмисно спровокованої пані
ки та тисняви, але й можливості миттєвого небезпечного
забруднення навколишнього середовища тощо. Відтак без
пека осіб, щодо яких здійснюється державна охорона (далі
— безпека осіб) повинна обов'язково передбачати їх захи
щеність від загроз біологічного, природного, техногенного,
соціального та іншого характеру.
Такий підхід також пропонується використовувати під
час визначення безпеки об'єкту, щодо якого здійснюється
державна охорона (далі — безпека об'єкту). Дефініція цьо
го поняття повинна містити в собі не тільки захищеність від
посягань, але й від процесів, явищ природного, техногенно
го, соціального та іншого характеру, що загрожують без
пеці осіб або безпечному функціонуванню органів держав
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ної влади та організацій, які розташовані на території да
ного об'єкту.
Законом України 1998 р. "Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб" (ст. 1)
державна охорона розглядається як система організацій
ноправових, режимних, оперативнорозшукових, інженер
нотехнічних та інших заходів, які здійснюються спеціаль
но уповноваженими державними органами з метою забез
печення нормального функціонування органів державної
влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів.
Цим визначенням було чітко окреслено об'єм поняття
"державна охорона", а саме — "спеціально уповноважені
державні органи", де об'єктом, на який спрямовуються їхні
заходи є "органи державної влади України та посадові осо
би". При цьому, головна мета спільних дій цих органів по
лягає у забезпеченні нормального функціонування органів
державної влади України, безпеки посадових осіб та
об'єктів, визначених цим законом. Однак варто відзначити,
що законодавець не встановив чітких критеріїв ефективності
в сфері державної охорони, оскільки такий "розмитий" кри
терій як "нормальне функціонування" аж ніяк не може ха
рактеризувати якість заходів безпеки.
Але найбільш неточним та необгрунтованим, навіть з
точки зору здорового глузду, на нашу думку, виглядає існу
юче в українському законодавстві визначення державної
охорони, як системи окремих заходів. У цьому відношенні
більш чіткою і адекватною сучасним реаліям виглядає деф
ініція, яка міститься у модельному законі (державна охоро
на визначена вже як функція органів державної влади в
сфері забезпечення безпеки об'єктів державної охорони).
Очевидно, що якщо у першій дефініції наголос робить
ся на системі визначених заходів, то у другій — на функціо
нальному призначенні державних органів. Тобто, своїм виз
наченням терміну "державна охорона" автори законопро
екту фактично стають на позицію комплексного й всебічного
розгляду структури державної охорони як системи органів
державної влади, де основоположним функціональним зав
данням є забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких
здійснюється державна охорона.
Погоджуючись у цілому з концепцією нормативного до
кументу, яка має на меті максимально уніфікувати законодав
ство в сфері державної охорони країн СНД, вважаємо за доц
ільне зупинитись на деяких моментах, які, на нашу думку, не
дозволяють використати в повному обсязі запропоновані у
модельному законі визначення у законодавстві України.
Так, у ст. 1 модельного закону об'єктом державної охо
рони пропонується визначити особу, яка підлягає державній
охороні. Даний підхід нами підтримується, але зважаючи на
деякі семантичні відмінності російської та української мов,
вважаємо за доцільне термін "объект государственной ох
раны" українською мовою визначити як "особа, щодо якої
здійснюється державна охорона", а термін "охраняемые
объекты" визначити як "об'єкт, щодо якого здійснюється
державна охорона". При цьому як особи, так і органи дер
жавної влади, будинки, споруди, будівлі, території акваторії
та інше, відносно яких здійснюється державна охорона, є
об'єктами, на які спрямована діяльність суб'єктів системи
державної охорони. Слід зазначити, що як модельний за
кон, так і нормативноправова база більшості країн СНД не
дають однозначної відповіді на питання щодо визначення
кола державних органів, які слід вважати суб'єктами дер
жавної охорони.
На нашу думку, необхідно більш глибоко й послідовно
диференціювати державні органи, які здійснюють держав
ну охорону, та ті, які забезпечують безпеку осіб та об'єктів,
щодо яких здійснюється державна охорона. Вважаємо, що
такий підхід надасть можливість чітко визначити компе
тенції державних органів в сфері, що досліджується, вста
новити принципи організації їх сумісної діяльності, особ
ливо під час міждержавного співробітництва.
Зрозуміло, що функціональним призначенням уповно
важених органів державної охорони, є захист не від усіх
видів загроз, а лише від найбільш небезпечних та найбільш
ймовірних. Тобто їх діяльність, у широкому розумінні, слід
розглядати як спрямовану на захист життя, здоров'я та
інших життєво важливих інтересів фізичної особи від заг
роз, які виникають у зв'язку з наявністю у нього статусу
державного, політичного або громадського діяча. Держав
на охорона здійснюється шляхом прийняття чітко визначе
ного комплексу заходів, до яких слід віднести надання особі
особистої охорони, виявлення інформації про загрозу його
безпеці, організацію охоронних заходів, захист об'єктів,
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щодо яких здійснюється державна охорона, здійснення пе
репускного режиму у місцях постійного та тимчасового пе
ребування особи, щодо якої здійснюється державна охоро
на. При цьому, загальний комплекс заходів із забезпечення
безпеки посадових осіб та об'єктів значно ширший і пови
нен мати довгостроковий характер.
Саме з цією метою нова редакція Стратегії національ
ної безпеки зобов'язує запровадження єдиних форм інфор
мування керівниками центральних і місцевих органів вико
навчої влади про розвиток ситуації в різних сферах націо
нальної безпеки за визначеними показниками (індикатора
ми) стану національної безпеки та прогнозів щодо показ
ників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятиріч
ний період. Увага фокусується і на здійсненні адміністра
тивної реформи, у тому числі оптимізації системи органів
виконавчої влади, реформуванні державної служби та її
складових (військової, дипломатичної та інших), зокрема
розмежуванні політичних і адміністративних посад, стабіл
ізації кадрового складу державних органів тощо.
У контексті вимог Президента України щодо покращан
ня сприяння розвитку недержавної системи безпеки та за
конодавчого забезпечення її діяльності, доцільними й слуш
ними виглядають положення ст. 18 Закону України "Про
охоронну діяльність" від 22 березня 2012 р., якими передба
чається, що суб'єкти охоронної діяльності та правоохоронні
органи можуть спільно організовувати взаємодію і надава
ти взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на поперед
ження, припинення і розкриття злочинів та забезпечення
охорони громадського порядку [6].
Підтримку експертного товариства отримали і такі важ
ливі завдання нової редакції Стратегії національної безпе
ки як взаємоузгодження законодавчих актів з питань націо
нальної безпеки, усунення наявних протиріч і прогалин,
розроблення узгоджених проектів актів щодо формування
єдиної державної політики національної безпеки та її реа
лізації у визначених законодавством сферах, а також акти
візації зусиль щодо виконання положень Закону України
"Про основи національної безпеки України" (2003 р.) [7].
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Подальші дослідження передбачається здійснити у на
прямах формулювання, уточнення та наукового обгрунту
вання основних понять в системі державної охорони Украї
ни, створення основних механізмів координації та взаємодії
її суб'єктів, а також подальшої їх імплементації до основ
них організаційноправових засад функціонування суб'єктів
забезпечення національної безпеки в сфері державної охо
рони.
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The process of becoming and reformation of the system of civil protection of population and territories from
extraordinary situations was considering in the article. The present situation of civil protection and legislation
in this sphere was analyzing. Was drawn a conclusion about the necessity of improvement of administration
system of the processes in the sphere of civil protection.
Ключові слова: державне управління, цивільна оборона, цивільний захист, єдина державна система цивіль!
ного захисту, надзвичайні ситуації.
Key words: state administration, civil defence, civil protection, unique state system of civil protection,
extraordinary situations.
ВСТУП
За роки становлення України як незалежної держа
ви її органи влади та державні структури, у тому числі
установи захисту населення і територій, постійно удос
коналювались, реорганізовувались та проходили адап
тацію відповідно до вимог часу.
У ст. 3 Конституцій України [1] зазначено, що "лю
дина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю". Для втілення в життя цієї Конституційної нор
ми Верховною Радою України за роки незалежності
прийнято понад 50 Законів України. Для створення ме
ханізмів реалізації цих Законів Кабінетом Міністрів Ук
раїни прийнято понад 120 постанов, якими затверджені
положення та програми у сфері цивільного захисту.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З часу проголошення України самостійною держа
вою Цивільна оборона як державна структура стала са
мостійною, тому необхідно було розробити основні за
конодавчі акти, які б регламентували функціонування
цієї системи. Центральним органом державної виконав
чої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України, було
визначено Штаб цивільної оборони України, який за
короткий час відпрацював основні керівні документи:
Концепцію Цивільної оборони, яка затверджується Вер
ховною Радою України у 1992 році, і Закон України "Про
Цивільну оборону України", прийнятий Верховною Ра
дою України у 1993 році.
Питання захисту населення і територій від надзви
чайних ситуацій є значущими для всієї світової спільно
ти. Так, у 1994 році на 10й Міжнародній конференції з
цивільного захисту, яка відбулася в Аммані (Йорданія),
державиучасниці прийняли Універсальну Декларацію
з цивільного захисту, у якій закликали уряди розгляда
ти концепцію і визначення терміну "цивільна оборона"
більш широко, а не тільки в рамках військових кон
фліктів і визначених гуманітарних завдань та надзвичай
них ситуацій у період військових конфліктів. Термін
"цивільний захист" повинен використовуватися для виз
начення всіх гуманітарних заходів, спрямованих на за
хист життя людей, власності і навколишнього середо
вища від усіх катастроф та надзвичайних ситуацій при
родного або техногенного характеру [2].
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З метою визначення організації та порядку виконан
ня завдань Цивільної оборони в травні 1994 року Кабі
нетом Міністрів затверджено "Положення про Цивіль
ну оборону України", "Положення про невоєнізовані
формування Цивільної оборони", у березні 1996 року
— "Типове положення про штаб Цивільної оборони та
надзвичайних ситуацій, обласної, Київської та Севас
топольської міської державної адміністрації".
У жовтні 1996 року Указом Президента України на
базі Штабу Цивільної оборони України і Міністерства
України у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС створюється Міністерство Ук
раїни з питань надзвичайних ситуацій та у справах за
хисту населення від наслідків Чорнобильської катаст
рофи, яке ініціює розробку і прийняття цілої низки
указів Президента України та рішень Уряду. Ця подія
була об'єктивно зумовлена тим, що невід'ємною функ
цією кожної держави як суспільного утворення є забез
печення національної безпеки заради гарантій сприят
ливих умов життя і продуктивної діяльності громадян,
захисту важливих інтересів людини, суспільства і дер
жави в цілому.
РЕЗУЛЬТАТИ
Система Цивільної оборони як державна система
управління у сфері захисту населення і територій не вра
ховувала на достатньому рівні умови свого функціону
вання у мирний час. Про що вказували значні втрати
населення України від надзвичайних ситуацій. Тому в
липні 2000 року прийнято закон України "Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техно
генного та природного характеру", який створює Єдину
державну систему запобігання і реагування на надзви
чайні ситуації техногенного та природного характеру.
Актуальною стає створення системи, яка вирішує
весь комплекс завдань з протидії надзвичайним ситуаці
ям, як в мирний час, так і в особливий період — системи
цивільного захисту. У червні 2004 року Верховна Рада
України приймає Закон України "Про правові засади
цивільного захисту", яким передбачено утворення
Єдиної державної системи цивільного захисту населен
ня і територій, яка має за мету захист населення від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природ
ного соціальнополітичного та воєнного характеру. Цей
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закон є базовою доктриною, яка розкриває правові, еко
номічні і організаційні засади реалізації державної пол
ітики у сфері цивільного захисту. Визначає забезпечен
ня безпеки та захисту населення, економіки і національ
ного надбання України від надзвичайних ситуацій та
мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи [2]. У
Законі визначається термін "цивільний захист", який
широко вживався в суспільстві, але чіткого визначення
в законодавстві України не мав. Паралельно з цим тер
міном вживався термін "цивільна оборона". За смисло
вим навантаженням слово "захист" має більш широке
значення, ніж слово "оборона". "Оборона" — це проти
дія активному нападу, а "захист" значно розширює смис
лове навантаження і вживається для визначення всіх
гуманітарних заходів, спрямованих на захист життя
людей, власності і довкілля від усіх надзвичайних ситу
ацій мирного та воєнного часу [3].
У правовій базі вживання цього терміну обгрунто
вано Універсальною Декларацією з цивільного захисту
та резолюцією ООН 2034. Вказані міжнародні акти про
понують урядам всіх країн замінити термін "цивільна
оборона" на "цивільний захист" і створити відповідні
системи, які були б здатними вирішувати завдання цив
ільного захисту.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про правові
засади цивільного захисту", цивільний захист — це сис
тема організаційних, інженернотехнічних, санітарно
гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які
здійснюються центральними і місцевими органами ви
конавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підпорядкованими їм силами і засобами, підприємства
ми, установами та організаціями незалежно від форм
власності, добровільними рятувальними формуваннями,
що забезпечують виконання цих заходів з метою запо
бігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загро
жують життю та здоров'ю людей, завдають матеріаль
них збитків у мирний час і в особливий період (воєнний
час).
Сьогодні, в чинному правовому полі продовжують
паралельно діяти закони України "Про Цивільну обо
рону України", "Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного ха
рактеру", "Про пожежну безпеку", "Про правові заса
ди цивільного захисту", а також ряд підзаконних нор
мативноправових актів, які прийняті на їх виконання.
Аналіз цих законів показує, що прийнятий останнім
Закон України "Про правові засади цивільного захис
ту" в цілому регулює відносини, передбачені законами
України "Про Цивільну оборону України" та "Про за
хист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру".
Зокрема, Закон України "Про Цивільну оборону
України" визначає державну систему органів управлін
ня, сил і засобів, що створюється для організації і за
безпечення захисту населення від наслідків надзвичай
них ситуацій техногенного, екологічного, природного
та воєнного характеру, їх повноваження з питань цив
ільної оборони. Завданнями Цивільної оборони Украї
ни є попередження надзвичайних ситуацій техногенно
го та природного характеру та ліквідація їх наслідків,
оповіщення населення про загрозу і виникнення надзви
чайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне
інформування його про наявну обстановку, захист на
селення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж,
стихійного лиха та застосування засобів ураження,
організація життєзабезпечення населення під час
аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час.
Закон України "Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру" визначає організаційні та правові основи
захисту громадян України, іноземців та осіб без грома
дянства, які перебувають на території України, захисту
об'єктів виробничого і соціального призначення, довкі
лля від надзвичайних ситуацій техногенного та природ
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ного характеру. Основними заходами у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій відпо
відно до цього Закону є оповіщення та інформування,
спостереження, евакуаційні заходи, медичний, радіац
ійний, хімічний захист тощо.
У свою чергу, Закон України "Про правові засади
цивільного захисту" визначає і основні заходи у сфері
цивільного захисту (оповіщення і інформування, укрит
тя у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медич
ний, психологічний, біологічний, екологічний, радіацій
ний, хімічний захист тощо), і систему органів управлін
ня цивільним захистом, їх повноваження, гарантії соц
іального і правового захисту особового складу органів
та підрозділів цивільного захисту.
Тобто, очевидним є той факт, що зазначені закони
мають спільний предмет регулювання та дещо дублю
ють відносини у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, що спричиняє складнощі у зас
тосуванні їх норм. Нагромадження ідентичних право
вих норм ускладнює контроль за їх дотриманням відпо
відними органами державної влади.
Таким чином, сьогодні, відповідно чинному законо
давству та ряду підзаконних нормативноправових
актів, які регулюють відносини у сфері захисту населен
ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та військового характеру існує три систе
ми, направлені на запобігання і реагування на надзви
чайні ситуації, котрі повинні функціонувати за рахунок
одних і тих самих органів управління, сил та засобів, а
саме:
— Система Цивільної оборони України, що була
створена і функціонує на підставі Женевських конвенцій
1949 року щодо захисту жертв війни, військовополоне
них і населення на територіях бойових дій [4], Закону
України "Про Цивільну оборону України" [5] та Поло
ження Про Цивільну оборону України [6];
— Єдина державна система запобігання і реагуван
ня на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, діяльність якої регламентується Законом
України "Про захист населення і територій від надзви
чайних ситуацій техногенного та природного характе
ру" [7] та Положенням про єдину державну систему
запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації тех
ногенного та природного характеру, затвердженим по
становою Кабінету Міністрів України [8];
— Єдина державна система цивільного захисту на
селення і територій — створена та існує на підставі
тільки Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" [9].
Дублювання змісту вищезгаданих Законів, супереч
ності і протиріччя між ними та між чинними підзаконни
ми нормативноправовими актами у цій сфері, призвело
до можливості їх різноманітного трактування (тлумачен
ня) і, як наслідок, до ігнорування та навіть невиконання
їх суперечливих вимог. У результаті цього всі три існу
ючі державні системи не можуть у повній мірі виконува
ти свої функції. Не відповідають своєму основному при
значенню — захисту населення і територій, що у свою
чергу суперечить реалізації державної політики у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Також слід зазначити, що на регіональному та місце
вому рівні паралельно існують територіальні органи
управління подвійного підпорядкування та територі
альні органи управління спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань цивіль
ного захисту із однаковими завданнями, функціями та
повноваженнями. Це управління з питань надзвичайних
ситуацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та територіальні управлін
ня Міністерства з надзвичайних ситуацій України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
Визначною подією в реформуванні системи захисту
населення і територій стало винесення рішення Радою
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національної безпеки і оборони України "Про стан фун
кціонування єдиної державної системи запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та при
родного характеру" від 16 травня 2008 року [10]. Цим
рішенням стан системи цивільного захисту був визна
ний неадекватним сучасним реаліям, а діяльність цент
ральних і місцевих органів державної влади у цій сфері
— недостатньою. З метою покращення ситуації була
поставлена низка завдань Кабінету Міністрів України,
Міністерству з питань надзвичайних ситуацій України
та регіональним державним адміністраціям [11].
Серед головних завдань була визначена підготовка
Кабінетом Міністрів України двох ключових документів.
Поперше — проект Кодексу цивільного захисту Украї
ни, в якому мали бути визначені термінологія, єдині ви
моги до створення і функціонування єдиної системи
державного управління, її функціональних та територ
іальних підсистем, засади створення структурних
підрозділів з питань цивільного захисту в центральних
органах виконавчої влади, порядок залучення аварій
норятувальних служб, частин і підрозділів Збройних
Сил України, інших військових формувань для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій. Подруге — проект
Загальнодержавної цільової програми розвитку цивіль
ного захисту населення і територій на 2009—2013 роки
з визначенням конкретних заходів, які б передбачали,
серед іншого, вдосконалення єдиної державної систе
ми цивільного захисту, розвиток та технічне переосна
щення оперативнорятувальної служби цивільного за
хисту, інших державних аварійнорятувальних служб,
створення єдиної державної диспетчерської служби за
телефонним номером 112, створення місцевої пожеж
ної охорони в сільських населених пунктах.
На виконання рішення Ради національної безпеки і
оборони України Кабінетом Міністрів України були
розроблені і схвалені Концепція Загальнодержавної
цільової програми розвитку цивільного захисту на
2009—2013 роки (розпорядження № 1156р від 20 сер
пня 2008 року) і Концепція проекту Кодексу цивільно
го захисту України (розпорядження КМУ № 1424р від
12 листопада 2008 року). Згодом прийнята Загальнодер
жавна цільова програма розвитку цивільного захисту на
2009—2013 роки [12].
ВИСНОВОК
Проведений аналіз ролі і місця цивільного захисту
в системі забезпечення національної безпеки України,
а також основних чинників, що впливають на стан цив
ільного захисту в сучасних умовах, показав, що він зай
має одне з провідних місць в системі забезпечення на
ціональної безпеки держави.
Для підвищення дієвості цивільного захисту та по
дальшого його розвитку є необхідність у забезпеченні
реалізації цілеспрямованої державної політики у сфері
цивільного захисту, проте чіткому визначенню її пріо
ритетів перешкоджає наявність у законодавстві поло
жень, що дублюють, а в інших випадках — суперечать
один одному.
Недосконалість нормативноправової бази у сфері
цивільного захисту призводить до неефективного вико
нання завдань, нераціонального використання бюджет
них коштів, унеможливлення прийняття чітких рішень та
довгострокового планування заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і
територій від їх наслідків. Відповідні завдання і повнова
ження органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій розкриті не в повному обсязі. Таким чином,
система державного управління у сфері цивільного за
хисту потребує подальшого ретельного вдосконалення.
Прийняття Кодексу цивільного захисту України за
безпечить належне функціонування цілісної системи
цивільного захисту в Україні, усуне суперечності та дуб
лювання законодавства, розмежує повноваження і
функції центральних і місцевих органів виконавчої вла
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ди, суб'єктів господарювання, визначить у єдиному за
конодавчому акті засади державної політики у сфері
цивільного захисту.
З набранням чинності Кодексу цивільного захисту
України, втратить чинність 7 законів України: "Про пра
вові засади цивільного захисту", "Про захист населен
ня і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру", "Про пожежну безпеку",
"Про аварійнорятувальні служби", "Про війська Ци
вільної оборони України", "Про Цивільну оборону",
"Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної
оборони".
Одним з найважливіших досягнень Кодексу цивіль
ного захисту України стане впровадження заходів для
зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері
техногенної та пожежної безпеки. Також передбачаєть
ся скасування процедури отримання дозволів органів
пожежної безпеки на початок робіт, встановлення вик
лючно судового порядку зупинення роботи суб'єктів
господарювання і лише за наявності порушень, що ство
рюють загрозу життю або здоров'ю людей.
Література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Парла
ментське видво, 1997. — 98 с.
2. Основи цивільного захисту / Бикова О.В., Болієв
О.Ч., Деревинський Д.М. та ін.; за заг. ред. М.В. Болотсь
ких. — К.: Видво "ФорестА", 2008. — 360 с.
3. Законодавство України у сфері цивільного захи
сту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.katr
vo.at.ua/index/civilnij_zakhist/087
4. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о
защите гражданского населения во время войны //
Cборник международных договоров СССР, "Права че
ловека". — Том I (часть вторая). — Универсальные до
говоры". — Женева. 1994. — С. 944—1027.
5. Про Цивільну оборону України: Закон України
від 3 лютого 1993 р. № 2974ХІІ // Відомості Верховної
Ради України. — 1993. — № 14. — Ст. 124.
6. Про затвердження Положення про Цивільну обо
рону України: Постанова Кабінету Міністрів України від
10 травня 1994 р. N 299 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: www.rada.gov.ua.
7. Про захист населення і територій від надзвичай
них ситуацій техногенного та природного характеру:
Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809ІІІ // Відо
мості Верховної Ради України. — 2000. — № 40. — Ст.
337.
8. Про єдину державну систему запобігання і реа
гування на надзвичайні ситуації техногенного та при
родного характеру: Постанова Кабінету Міністрів Ук
раїни від 3 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник
України. — 1998. — № 31. — С. 41.
9. Про правові засади цивільного захисту: Закон
України від 24 червня 2004 р. № 1859IV // Відомості
Верховної Ради України. — 2004. — № 39. — Ст. 488.
10. Про стан функціонування єдиної державної си
стеми запобігання та реагування на надзвичайні ситу
ації: Рішення РНБО від 16 травня 2008 // Офіційний
вісник Президента України. — 2008 р. — № 24. — С. 47.
11. Шевцов А., Їжак О. Реформування системи ци
вільного захисту населення відповідно до завдань євро
пейської та євроатлантичної інтеграції [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Mo
nitor/mart2009/3.htm
12. Про затвердження Державної цільової соціаль
ної програми розвитку цивільного захисту на 2009—
2013: Постанова Кабінету Міністрів України від
25.02.2009 № 156 // Урядовий кур'єр. — 2009. — № 53.
13. Про прийняття за основу проекту Кодексу ци
вільного захисту України: Постанова Верховної Ради
України від 05.06.2012 № 4876VI.
Стаття надійшла до редакції 10.10.2012 р.

103

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 336.025

А. П. Пінчук,
аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при
Президентові України, Народний депутат України
Н. В. Міокова,
аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при
Президентові України

ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА
СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
У статті розглянуто перспективи зміцнення фінансової політики України шляхом створення ефек9
тивної системи правового та регуляторного захисту прав споживачів фінансових послуг. Аналізуються
базові аспекти створення в Україні інституту фінансового омбудсмену.
In the article the prospects of strengthening of financial policy of Ukraine are considered by foundation of
the effective system of legal and regulator defense of rights for the users of financial services. The basic aspects
of foundation of institute financial ombudsman in Ukraine are analyzed.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан відносин між різними категоріями
учасників ринків фінансових послуг в Україні не забез
печує повноцінного функціонування відповідних ринків,
не може забезпечити їх сталого розвитку. Інституційна
інфраструктура щодо захисту прав споживачів фінансо
вих послуг є також недосконалою. Так, система законо
давчого забезпечення функціонування ринків фінансо
вих послуг в Україні створена без урахування потреби
захисту прав споживачів фінансових послуг. Базове за
конодавство щодо захисту прав споживачів на належно
му рівні не враховує особливості надання фінансових
послуг [1, c. 161], а нормативноправові акти органів, що
здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, містять лише окремі елементи захисту прав спо
живачів, і їх застосування є неефективним.
У зв'язку з цим, Уряд розробив Стратегію захисту
прав споживачів фінансових послуг в Україні на 2012—
2017 роки, яка була затверджена розпорядженням Ка
бінету Міністрів України від 31.10.2012 № 867р [2].
Стратегія передбачає створення ефективного механіз
му вирішення спорів між постачальниками та спожива
чами ринку фінансових послуг.
Таким механізмом може стати інститут фінансово
го омбудсмену, який допоможе сформувати комплекс
ну систему захисту прав споживачів на ринках фінан
сових послуг, сприятиме фінансовій стабільності та зро
станню добробуту громадян, забезпечуватиме належ
ну якість надання фінансових послуг, запобігатиме за
стосуванню дискримінаційної щодо споживачів практи
ки роботи фінансових установ, у тому числі під час ук
ладання та виконання договорів, а також здійснювати
ме діяльність, спрямовану на недопущення надання не
передбачених в установленому порядку фінансових по
слуг юридичними та фізичними особами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні та методичні аспекти розвитку ринку
фінансових послуг розглядаються в працях Н.М. Вну
кова, В.П. УнинецьХодаківської, О.І. Костюкевич,
В.М. Шелудько, О.Б. Конарівської, В.Д. Базилевича,
В.М. Геєця, М.В. Мниха, А.А. Рибальченка та інших.
НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
У науковій літературі були неодноразово розглянуті
шляхи реформування системи державного регулюван
ня ринків фінансових послуг та посилення захисту прав
споживачів фінансових послуг.
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Разом з тим, поки що відсутній комплексний аналіз
механізмів впровадження інституту фінансового омбуд
смену, нормативноправових підстав для його створен
ня та подальшого функціонування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Закону України "Про фінансові по
слуги та державне регулювання ринків фінансових по
слуг" державне регулювання на ринках фінансових по
слуг спрямоване на: проведення єдиної та ефективної
державної політики у сфері фінансових послуг; захист
інтересів споживачів фінансових послуг, створення
сприятливих умов для розвитку та функціонування
ринків фінансових послуг, створення умов для ефектив
ної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учас
никами ринків фінансових послуг з урахуванням інте
ресів суспільства, забезпечення рівних можливостей для
доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх
учасників; додержання учасниками ринків фінансових
послуг вимог законодавства, запобігання монополізації
та створення умов розвитку добросовісної конкуренції
на ринках фінансових послуг, контроль за прозорістю
та відкритістю ринків фінансових послуг; сприяння
інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових
послуг [3].
В Україні визначено конкретні органи, що здійсню
ють державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національний банк України, Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, Національна комі
сія що здійснює державне регулювання фінансових по
слуг, Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів, Антимонопольний комітет України. Націо
нальний банк України здійснює регулювання ринку бан
ківських послуг, Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку — ринків цінних паперів та похідних
цінних паперів (деривативів), Національна комісія, що
здійснює державне регулювання фінансових послуг —
інших ринків фінансових послуг. Антимонопольний ко
мітет України та інші державні органи здійснюють кон
троль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг
та отримують від них інформацію у межах повноважень,
визначених законом.
Державна інспекція України з питань захисту прав
споживачів є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері державного контро
лю за додержанням законодавства про захист прав спо
живачів і наділена відповідними повноваженнями щодо
забезпечення захисту прав споживачів усіх видів про
дукції та послуг, у тому числі фінансових, однак не має
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належних для їх здійснення фінансових, інституційних
та операційних ресурсів, а також підготовлених на на
лежному рівні працівників. Негативним фактором та
кож є те, що зазначена інспекція уповноважена прий
мати рішення щодо відповідальності фінансових уста
нов тільки в частині надання фінансових послуг, перед
бачених Законом України "Про захист прав спожи
вачів", тобто лише щодо споживчого кредитування [2].
Результати аналізу наявної системи захисту прав
споживачів на ринках фінансових послуг свідчать про
її невідповідність загальним принципам Організації еко
номічного співробітництва та розвитку, що обумовле
но рядом проблем, основними з яких є: відсутність у
вітчизняній нормативноправовій базі з питань регулю
вання ринків фінансових послуг положень щодо забез
печення захисту прав споживачів фінансових послуг, не
досконалість системи державного регулювання та на
гляду за фінансовим сектором, низький рівень інфор
маційної прозорості, фінансової грамотності та обізна
ності населення, відсутність дієвих механізмів захисту
від ризиків та недосконала система вирішення спорів,
пов'язаних з отриманням фінансових послуг, відсутність
належного вибору фінансових послуг [2].
У зв'язку з тим, що наявна система захисту прав спо
живачів на ринках фінансових послуг не має системно
го характеру та може негативно вплинути на подальший
розвиток національної економіки, не викликає сумнівів
необхідність грунтовно та комплексно її реформувати
[4, с. 110]. Крім того, наявні механізми вирішення
конфліктів, які виникають між споживачами та надава
чами фінансових послуг, є неефективними та потребу
ють додаткових витрат як з боку споживачів, так і з боку
держави.
Реформування системи захисту прав споживачів на
ринках фінансових послуг повинно грунтуватися на та
ких принципах: забезпечення неупередженого та спра
ведливого ставлення до споживачів на всіх етапах на
дання фінансових послуг та під час вирішення спорів,
що виникають у зв'язку з цим; визначення органів дер
жавного регулювання та нагляду, на яких покладати
меться функція зі здійснення контролю у сфері захисту
прав споживачів на ринках фінансових послуг; забез
печення неухильного дотримання вимог щодо розкрит
тя інформації фінансовими установами та належної їх
прозорості; сприяння підвищенню рівня фінансової гра
мотності та обізнаності споживачів фінансових послуг;
забезпечення відповідальної ділової поведінки та висо
ких стандартів надання фінансових послуг фінансови
ми установами, юридичними та фізичними особами, що
провадять допоміжну діяльність на ринках фінансових
послуг; забезпечення комплексного захисту споживачів
фінансових послуг від шахрайських та інших незакон
них дій; забезпечення захисту персональних даних спо
живачів фінансових послуг та таємниці їх приватного
життя; застосування механізмів оскарження або відмо
ви від подальшого отримання фінансової послуги та
відшкодування збитків; забезпечення належного рівня
конкуренції на ринках фінансових послуг.
Оскільки Уряд має на меті розроблення ефективно
го і доступного механізму врегулювання спорів між на
давачами та споживачами фінансових послуг, запровад
ження інституту фінансового омбудсмена у якості
інструменту регулювання ринку фінансових послуг є
надзвичайно актуальним.
Головною метою ефективної роботи фінансового
омбудсмену в якості альтернативного механізму вирі
шення спорів повинно стати удосконалення та зміцнен
ня фінансового ринку для всіх зацікавлених сторін [5,
с. 254].
Поперше, для споживачів — через забезпечення
швидкого та справедливого розгляду їх скарг, що
ліквідує необхідність витрат ними часу та коштів (на
правову допомогу тощо). Публічне інформування про
ухвалення рішень також відіграє позитивну роль у підви
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щенні рівня фінансової грамотності населення, збіль
шить довіру споживачів до фінансових послуг та спри
ятиме активній реалізації прав споживачів.
Подруге, для фінансових установ — через забез
печення примусових заходів та санкцій щодо недобро
совісних конкурентів, зменшення витрат на юридичну
підтримку своєї діяльності, збільшення готовності по
тенційних клієнтів використовувати запропоновані по
слуги та надання незалежної правової оцінки у разі нео
бгрунтованості скарги.
Потретє, для держави — через підвищення рівня
довіри населення до фінансових послуг, наявності не
залежного від зовнішніх чинників механізму вирішення
спорів, а також зменшення бюджетних видатків на су
дову систему та органи виконавчої влади (адже деякі
спори вирішуватимуться на досудовому етапі і регуля
тори матимуть змогу сконцентрувати власні ресурси на
вирішенні інших важливих питань).
Розглянемо ключові принципи, реалізацію яких має
забезпечити належним чином розроблений альтерна
тивний механізм позасудового вирішення спорів щодо
споживачів фінансових послуг:
— незалежність, неупередженість та прозорість
(фінансовий омбудсмен повинен бути незалежним як від
юридичних та фізичних осіб, у першу чергу, від нада
вачів фінансових послуг для забезпечення неупередже
ності під час розгляду скарг, ухвалювати виключно
об'єктивні рішення);
— ефективність (фінансовий омбудсмен робить ак
тивні кроки для забезпечення швидкого вирішення справ
за мінімальних витрат для усіх сторін із дотриманням
належних процедурних норм на всіх етапах);
— справедливість та рівність (ухвалення рішення має
грунтуватися не лише на відповідних законах та норма
тивноправових актах, але й брати до уваги питання
справедливості та рівності, з огляду на конкретні обста
вини кожного випадку та відповідну ділову практику
ведення бізнесу на цьому ринку [6, с.134]);
— широке коло повноважень (має охоплювати усі
сектори ринку роздрібних фінансових послуг, аби спо
живач міг реалізувати свої права щодо будьякого роз
дрібного фінансового продукту [7, с. 42]. Якщо діє сис
тема спеціалізованих фінансових омбудсменів, кожен з
яких працює виключно у конкретному секторі, мають
бути чітко визначені їх юрисдикції без жодних прога
лин у сфері дії, що унеможливить регуляторний арбіт
раж).
Слід розглянути і нормативноправові аспекти ство
рення інституту фінансового омбудсмену. Закон про
фінансового омбудсмена, який визначатиме систему та
правила роботи і фінансування фінансового омбудсме
на в Україні, може бути прийнятий або як окрема зако
нодавча ініціатива, або в рамках комплексної реформи
системи захисту прав споживачів фінансових послуг в
Україні.
Закон про створення інституту фінансового омбуд
смену має визначити особисті та професійні характери
стики особи, які є необхідними для обіймання посади
омбудсмена. Серед цих характеристик мають бути
мінімальний вік (наприклад, не менше 35 років),
мінімальний рівень освіти (наприклад, ступінь магістра
права або економіки), бездоганна ділова репутація
тощо.
Інститут фінансового омбудсмена також може бути
створений і відповідно до Указу Президента України.
Крім того, ми пропонуємо не обмежуватися одним ом
будсменом, а створити спеціальну Службу фінансово
го омбудсмена та призначити її керівництво, у тому
числі Головного омбудсмена, який відповідатиме за роз
поділ та передачу справ на розгляд іншим омбудсменам.
Проте, який би метод започаткування інституту
фінансового омбудсмена не був обраний, він повинен, у
першу чергу, створити підгрунтя для забезпечення впев
неності споживачів і представників ринку фінансових
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Рис. 1. Організаційна структура інституту фінансового
омбудсмену

послуг у незалежності і надійності фінансового омбуд
смена.
Одному з регуляторів ринку фінансових послуг слід
надати повноваження ухвалювати нормативноправові
акти, що визначають особливості роботи фінансового
омбудсмена. Так, для визначення повноважень та про
цедури роботи фінансового омбудсмена обраному ре
гулятору необхідно надати повноваження ухвалювати
або затверджувати відповідні нормативноправові акти
за поданням фінансового омбудсмена за погодженням
з іншими регуляторами ринку фінансових послуг. На
нашу думку, найоптимальнішим регулятором для
здійснення таких повноважень є Національна комісія,
що здійснює державне регулювання фінансових послуг.
Доцільно також створити спеціальний орган конт
ролю за діяльністю омбудсмена — Наглядову раду. На
глядова рада має включати представників усіх трьох
ключових сторін — державних регуляторів, споживачів
та фінансового бізнесу — з рівним розподіленням част
ки їх участі. Президент України безпосередньо або ут
ворений ним інший уповноважений орган, такий як заз
начена вище Наглядова рада у справах споживачів
фінансових послуг, зможе призначити фінансового ом
будсмена або спеціалізованого омбудсмена. Можливо
скористатися досвідом деяких країн, в яких наглядова
рада призначає омбудсмена, лише за наявності певної
мінімальної кількості голосів для призначення омбудс
мена (наприклад 2/3 всіх голосів).
Крім власне фінансового омбудсмена, який має пра
во виступати посередником або ухвалювати рішення за
скаргами в усіх секторах надання фінансових послуг,
видається доцільним ввести посади спеціалізованих ом
будсменів в окремих секторах. Такий спеціалізований
омбудсмен (наприклад, відповідальний за сферу страху
вання, інвестиції, пенсійне забезпечення чи кредитні про
дукти) може виступати посередником або ухвалювати
рішення виключно за скаргами, які надходять з фінансо
вого сектору його спеціалізації. Наведена нижче органі
заційна структура відображає один із варіантів розбудови
інституту фінансового омбудсмену, в якому головний
омбудсмен також є керівником, відповідальним за
діяльність інституту фінансового омбудсмену (рис. 1).
Послуги фінансового омбудсмену мають надаватись
Службою фінансового омбудсмену, що повинна мати влас
ний бюджет, незалежний від державного бюджету.
Відповідні витрати можуть бути покладені на представ
ників фінансового сектору або частково покриватись дер
жавним бюджетом. Головний омбудсмен має нести пер
сональну відповідальність за роботу Служби фінансово
го омбудсмена. Служба фінансового омбудсмена при цьо
му забезпечуватиме професійні, організаційні та технічні
аспекти діяльності омбудсмена згідно з відповідним За
коном чи Указом Президента про створення Служби
фінансового омбудсмена та іншими нормативноправови
ми актами, якими буде регулюватися діяльність цього
інституту. Служба фінансового омбудсмена має надавати
йому правову, аналітичну та методичну допомогу у вико
нанні обов'язків посередництва та ухвалення рішень.
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Фінансовий омбудсмен повинен мати повноважен
ня для розгляду будьяких скарг, що подаються фізич
ними особами, фізичними особамипідприємцями на
будьякої фінансову установу за умови порушення цією
установою їх прав (звичайно, якщо це порушення без
посередньо пов'язано із наданням фінансових послуг).
Фізичним особампідприємцям слід надати доступ до
інституту фінансового омбудсмену з огляду на те, що
рівень їх фінансової грамотності часто є таким, як і у
фізичних осіб, і вони під час конфлікту з фінансовою
установою, як правило, не можуть отримати консуль
тативні (зокрема юридичні) послуги належного рівня [8,
c. 36].
Скарга, перш за все, має подаватись до організації
що надає фінансові послуги. Так, споживач отримає
право звернутись до фінансового омбудсмена лише
після того, як він у належному порядку подав скаргу до
фінансової установи, але залишився незадоволеним ре
зультатами її розгляду фінансовою установою. Крім
того, все листування із організацією, що надає фінан
сові послуги, має додаватись до скарги, що подається
фінансовому омбудсмену. Водночас, слід передбачити і
випадки, коли скарга не є прийнятною для розгляду
фінансовим омбудсменом (судом, третейським судом
або іншим органом позасудового вирішення спорів було
відкрито провадження по цій же справі тощо).
Разом з цим, слід встановити фінансові обмеження
щодо скарг. Аби бути прийнятною, скарга повинна бути
пов'язана з обчислюваною фінансовою шкодою, спри
чиненою організацією, що надає фінансові послуги. Ми
пропонуємо встановити межі фінансової шкоди у рам
ках не менше 0,2 мінімальної заробітної плати, але не
більше 150 мінімальних заробітних плат. Значна кіль
кість скарг може вказувати на систематичне порушен
ня прав споживачів з боку окремої фінансової устано
ви, а, отже, омбудсмен має регулярно інформувати ре
гулятора відповідного ринку фінансових послуг про
значну кількість скарг на окрему організацію, а регуля
тор має бути зобов'язаний брати до уваги цю інформа
цію під час планування своєї діяльності з нагляду за
ринками фінансових послуг.
Наглядова рада повинна отримати право затверджу
вати бюджет та проводити моніторинг керівництва
Служби омбудсмену. Головний омбудсмен має звітува
ти перед Наглядовою радою про діяльність Служби
омбудсмена, подавати на її розгляд пропозиції щодо
бюджету Служби та річний звіт. При цьому Наглядовій
раді повинно бути суворо заборонено втручатись у кон
кретні справи. Закон про фінансового омбудсмена по
винен визначати правові підстави для захисту неуперед
женості процесу ухвалення рішень та на законодавчо
му рівні ліквідувати всі можливості для впливу Нагля
дової Ради на конкретні справи.
Головний омбудсмен має відповідати за підготовку
річного звіту. Річний звіт повинен відображати
діяльність фінансового омбудсмена, містити статистичні
дані та випадки розв'язання отриманих скарг, пропо
зиції з вдосконалення регулювання та захисту прав спо
живачів, а також фінансову звітність станом на кінець
року, що закінчився. Річний звіт має подаватись до На
глядової ради та до відповідних органів державної вла
ди. Після затвердження Наглядовою радою річний звіт
має публікуватись на вебсайті омбудсмена та подава
тись Президенту України та Верховній Раді України.
Результати зарубіжного досвіду щодо діяльності
фінансового омбудсмену показали, що найбільш ефек
тивною є модель його фінансування за рахунок надавачів
фінансових послуг [9, с. 71]. Таким способом мають по
криватись всі операційні витрати фінансового омбудсме
на, а будьякі надлишкові ресурси слід використовувати
для фінансування заходів у сфері фінансової освіти з
метою посилення готовності українських споживачів до
використання фінансових послуг. Вимоги щодо фінансу
вання омбудсмену повинні визначатись у Законі про
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фінансового омбудсмена. Зокрема, бюджет фінансово
го омбудсмена має затверджуватись Наглядовою радою,
у складі якої мають бути представники організацій, що
надають фінансові послуги, які і повинні забезпечити
контроль за належним використанням коштів.
Для покриття витрат на впровадження інституту
фінансового омбудсмену має бути встановлений одно
разовий вступний внесок для всіх організацій, що нада
ють фінансові послуги. Організації, що надають фінан
сові послуги, із діючими ліцензіями на момент початку
роботи фінансового омбудсмена, будуть зобов'язані
сплатити вступний внесок протягом двох місяців після
початку функціонування фінансового омбудсмена. Вод
ночас, фінансові установи, що проходитимуть процеду
ру ліцензування після початку функціонування фінан
сового омбудсмена, будуть зобов'язані сплатити вступ
ний внесок до отримання ліцензії.
Після того, як інститут фінансового омбудсмену
розпочне свою діяльність, всі організації, що надають
фінансові послуги, повинні будуть сплачувати річний
внесок відповідно до їх частки на ринку. Слід зазначи
ти, що деякі країни застосовують фіксовану плату, деякі
— поєднання фіксованої та змінної плати, а деякі краї
ни розробили систему змінних внесків [9, с. 70]. На наш
погляд, комбінована система була б доцільною для Ук
раїни. Зокрема, річний внесок, сплачуваний всіма орган
ізаціями, що надають фінансові послуги, має складатись
з двох частин:
— фіксований річний внесок у сумі в межах двох
мінімальних заробітних плат для всіх організацій, що
надають фінансові послуги та мають ліцензію будьяко
го з регуляторів фінансового сектору;
— внесок відповідно до ринкової частки організації,
що надає фінансові послуги у цьому секторі.
Крім того, починаючи з третього року роботи фінан
сового омбудсмена, можна запровадити додаткові вне
ски з установ, кількість скарг на які перебільшує середні
значення по певному ринку фінансових послуг. Таким
чином, організації, що надають фінансові послуги та
мають непропорційно велику частку скарг порівняно з
їх ринковою часткою, повинні сплачувати більший вне
сок, ніж організації із меншою часткою скарг до фінан
сового омбудсмену.
У той же час, для заохочення організацій, які нада
ють фінансові послуги та ефективно працюють зі скар
гами споживачів, у розрахунку річного внеску можна
також врахувати співвідношення частки скарг спожи
вачів до частки на ринку роздрібних послуг.
За несвоєчасну оплату внесків або їх несплату не
обхідно запровадити відсоткову пеню та штрафи, які,
при подальшому ігноруванні законодавчих норм, мо
жуть призвести до введення санкцій регулятором рин
ку фінансових послуг, у тому числі до відкликання
ліцензій. Так, несплата річного внеску протягом 3—6
місяців має бути підставою для відкликання ліцензії
організації, що надає фінансові послуги. Крім того,
фінансовий омбудсмен для забезпечення дотримання
процедури розгляду скарги повинен мати право накла
дати стягнення на організацію, що надає фінансові по
слуги, у тих випадках, коли вона перешкоджає розгля
ду справи, наприклад затримує надання інформації на
запит фінансового омбудсмена. Такі стягнення мають
спрямовуватися до доходів державного бюджету.
Оскільки в Україні діє доволі складна система регу
лювання фінансового сектору, ми пропонуємо створен
ня регуляторного координаційного механізму для за
безпечення ефективної співпраці між всіма сторонами
для належного захисту прав споживачів. Так, коорди
нація між регуляторам ринку фінансових послуг та
фінансовим омбудсменом повинна забезпечити однако
ве застосування правил захисту прав споживачів [10, c.
88]. Таким чином, для забезпечення належної взаємодії
між регуляторами фінансового ринку доцільним є до
даткові координаційні структури із консультативнодо
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радчими та координаційними функціями: Колегії регу
ляторів ринку фінансових послуг та Комітет з коорди
нації фінансової освіти громадян України.
ВИСНОВКИ
У рамках проведеного дослідження нормативно
правової бази захисту прав споживачів фінансових по
слуг було зроблено висновок, що для покращення за
хисту прав українських споживачів у сфері фінансових
послуг слід розробити альтернативний механізм розг
ляду спорів (у формі фінансового омбудсмена).
Створення ефективної системи правового захисту
прав споживачів фінансових послуг та фінансової осві
ти громадян має відновити довіру до фінансових уста
нов, розширити сферу діяльності останніх на ринку ка
піталів, посилити фінансову дисципліну та підвищити
знання громадян щодо фінансових послуг.
Таким чином, фінансовий омбудсмен має доповню
вати роботу діючих регуляторів ринку фінансових по
слуг, які встановлюють правила ведення підприємниць
кої діяльності для фінансових установ, у якості ефек
тивного інструменту контролю за реалізацією цих пра
вил у договірних відносинах між організацією, що надає
фінансові послуги, та споживачем фінансових послуг.
Перспективи подальших досліджень полягають у
подальшій розробці механізмів функціонування інсти
туту фінансового омбудсмена в Україні, розробці про
екту Закону України "Про уповноваженого із захисту
прав споживачів у сфері фінансових послуг (фінансо
вого омбудсмена)", Указу Президента України "Про
Службу фінансового омбудсмена", підготовці змін чин
ної нормативноправової бузи щодо державного регу
лювання фінансових послуг, які мають узгодити її із
інститутом фінансового омбудсмена.
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ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
У статті проаналізовано роль держави у регулюванні посередницької діяльності банків на фондово9
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чинне законодавство України у сфері банківської
діяльності, цінних паперів, операцій з ними та фондо
вого ринку не передбачає будьяких принципових об
межень для здійснення операцій з цінними паперами
комерційними банками. Таким чином, банки України
мають можливість здійснювати увесь спектр операцій з
цінними паперами.
У державі особливо важливого значення набуває
діяльність банків на фондовому ринку, здійснення ними
посередницьких операцій як професійних учасників
фондового ринку. Роль держави в даному процесі по
лягає у вироблені оптимальних форм регулювання
здійснення банками вказаного напрямку діяльності з
метою досягнення найкращого економічного ефекту.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ ПОСИЛАЄТЬСЯ АВТОР
Дослідженню проблем інституту діяльності банків
на ринку цінних паперів у спеціальній науковій літера
турі відведено певну увагу. Так, вітчизняними науковця
ми вивчається питання функціонування фінансового
ринку, а також їх державного регулювання (Черкасова
С.В.).
Суть надання банками послуг, до яких також нале
жить здійснення банками діяльності на фондовому рин
ку, вивчають Скоморович І.Г., Михайловська І.М., Олій
ник А.В.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. За
лишається невирішеним питання визначення ролі дер
жави у здійсненні регулювання діяльності банків на
фондовому ринку, зокрема їх посередницької діяль
ності, та вироблення рекомендацій щодо її удоскона
лення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями статті є аналіз ролі держави у здійсненні
регулювання посередницької діяльності банків на фон
довому ринку та вироблення рекомендацій щодо вдос
коналення її державного регулювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законодавством України визначено, що на фондо
вому ринку можуть здійснюватися такі види професій
ної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами;
діяльність з управління активами інституційних інвес
торів; депозитарна діяльність; діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку [1, ст.16].
До посередницьких операцій банків на фондовому
ринку належать:
1) у сфері професійної діяльності з торгівлі цінни
ми паперами — брокерська діяльність, андерайтинг та
діяльність з управління цінними паперами;
2) у сфері професійної депозитарної діяльності —
діяльність зберігача та діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів.
Крім того, банки можуть бути учасниками депози
таріїв [2, с. 246].
У цілому слід зазначити, що здійснюючи будьякий
вид професійної діяльності з торгівлі цінними паперами
на фондовому ринку, банки зобов'язані: діяти в інтере
сах своїх клієнтів, тобто домагатися якнайкращого ви
конання замовлень та договорів; узгоджувати з клієнтом
рівень можливого ризику щодо виконання операцій з
цінними паперами; передусім виконувати операції з
цінними паперами за договорами та разовими замовлен
нями клієнтів, а потім власні операції з такими самими
цінними паперами; у разі наявності в банкуторговця за
цікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір чи
разове замовлення клієнта, негайно повідомити про це.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Банківське законодавство України визначає, що
банк крім надання фінансових послуг, має право
здійснювати також діяльність щодо ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів (крім власних акцій)
[5, ст. 47]. Крім того, банкам надається право надавати
фінансові послуги, до яких, зокрема, належить профес
ійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню [6, ст. 4]. Слід зазначити, що фінансова
послуга — операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний раху
нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених
законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб
фінансових активів, з метою отримання прибутку або
збереження реальної вартості фінансових активів [6, ст.
1].
Державне регулювання посередницької діяльності
банків на ринку цінних паперів здійснюється у таких
формах: прийняття законодавчої бази; видача ліцензії
на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів; регулювання посередницької діяльності
банків на ринку цінних паперів; контроль за дотри
манням банками законодавства, що регулює їх посе
редницьку діяльність на ринку цінних паперів; вста
новлення правил і стандартів здійснення банками опе
рацій на ринку цінних паперів та ін. При цьому, го
ловним завданням державного регулювання є узгод
ження інтересів усіх суб'єктів фондового ринку вста
новленням необхідних обмежень і заборон у їхніх
взаємовідносинах, а також непрямим втручанням у
їхню діяльність.
Державне регулювання діяльності банків на фондо
вому ринку, зокрема їх посередницької діяльності,
здійснюють Національний банк України (далі — НБУ)
та Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі — НКЦПФР).
Так, основними законодавчими актами, які регулю
ють посередницьку діяльність банків на фондовому рин
ку, є Закон України "Про Національний банк України",
Закон України "Про банки і банківську діяльність", За
кон України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні", Закон України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Закон України "Про фінансові послу
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Крім того, НБУ та НКЦПФР в межах наданих їм
повноважень прийнято відповідні нормативноправові
акти, які регулюють вказану сферу діяльності банків.
НБУ та НКЦПФР мають різні функції при здійсненні
державного регулювання посередницької діяльності
банків на фондовому ринку.
Що стосується функцій НБУ як регулятора, то, по
перше, відповідно до банківського законодавства банк
не пізніш як за місяць до початку нового виду діяль
ності (щодо ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів (крім власних акцій) або надання нового виду
фінансових послуг (професійна діяльність на ринку
цінних паперів, що підлягає ліцензуванню) зобов'яза
ний повідомити про це НБУ згідно з вимогами та в по
рядку, встановленими НБУ [6, ст. 47]. Для початку по
середницької діяльності на фондовому ринку банк по
винен мати ліцензію, протягом відповідного періоду
діяльності не повинен бути протягнутим до відпові
дальності НБУ, повинен мати підрозділ, який здійсню
ватиме діяльність з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів (крім власних акцій), або іншу профес
ійну діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню, та інше. Банки повідомляють НБУ про
початок здійснення ними професійної діяльності на
фондовому ринку, здійснюється це не пізніше ніж за
місяць до початку такої діяльності шляхом подачі по
відомлення та визначених нормативноправовими ак
тами НБУ документів.
Подруге, згідно з банківським законодавством НБУ
має право застосувати заходи впливу, визначені норма
тивноправовими актами Національного банку, які ре
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гулюють питання застосування Національним банком
заходів впливу, якщо банк не виконав вимоги, передба
чені для початку нового виду діяльності та/або надан
ня нового виду фінансових послуг за результатами
інспектування банку.
НКЦПФР має визначальний вплив з боку держави
на здійснення банками посередницьких операцій на
фондовому ринку.
Поперше, згідно із законодавством України
НКЦПФР є органом ліцензування професійної діяль
ності на фондовому ринку [7, ст.4]. У межах наданих
їй повноважень НКЦПФР у встановленому нею поряд
ку видає, переоформлює, зупиняє дію або анулює
ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких
ліцензій [7, ст. 7]. Так, нормативноправими актами
НКЦПФР, погодженими з НБУ, визначено, що банки
організовують свою професійну діяльність на фондо
вому ринку у складі спеціалізованих структурних
підрозділів, що діють на підставі внутрішнього поло
ження про них, та які організаційно відокремлені від
інших підрозділів банку, що здійснюють інші види
діяльності. При цьому, законодавством заборонено
суміщати роботу сертифікованих фахівців, які забез
печують проведення банком професійної діяльності на
фондовому ринку з іншими видами діяльності банку.
Для отримання ліцензії банк надає до НКЦПФР заяву
про видачу ліцензії на провадження певного виду про
фесійної діяльності на фондовому ринку, до якої до
даються документи, вичерпний перелік яких установ
лений НКЦПФР.
Подруге, НКЦПФР відповідно до наданих їй по
становлень встановлює вимоги, порядок та стандар
ти щодо обов'язкового розкриття інформації особа
ми, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, у тому числі банками [9, ст. 7]. Так,
наприклад, відповідно до вимог нормативноправових
актів НКЦПФР банкизберігачі повинні подавати до
вказаного державного органу квартальні та річні звіти
про свою діяльність як професійних учасників фон
дового ринку. Квартальні звіти включають в себе відо
мості про: банк як зберігача цінних паперів; перелік
випусків цінних паперів, які обслуговуються банком
зберігачем; розподіл випусків цінних паперів за депо
нентами; розподіл випусків цінних паперів за власни
ками пакетів акцій та власниками іпотечних цінних
паперів; адміністративні та інформаційні операції,
проведені зберігачем цінних паперів; облікові опе
рації, проведені зберігачем цінних паперів; перелік
недержавних пенсійних фондів, що обслуговує збер
ігач цінних паперів; перелік сертифікованих осіб; дані
про тарифи на послуги зберігача цінних паперів; дані
про власників пакетів акцій тощо. Річні звіти перед
бачають подання НКЦПФР банкамизберігачами
фінансової звітності, підтвердженої аудиторським
висновком. Крім того, банкизберігачі надають до
НКЦПФР відомості у вигляді довідок про: а) накла
дення санкцій за порушення, пов'язані з господарсь
кою та фінансовою діяльністю, іншими органами дер
жавної влади протягом звітного періоду; б) факти
накладення арешту на рахунки банкузберіг ача;
в) факти порушення кримінальних та адміністратив
них справ тощо.
Також нормативноправовими актами НКЦРФР пе
редбачено подання банкамизберігачами нерегулярної
інформації про власників пакетів акцій та власників іпо
течних цінних паперів протягом трьох робочих днів
після дати виникнення змін на особових рахунках у
цінних паперах депонентів банкузберігача унаслідок:
змін на рахунку (відкриття рахунку) у цінних паперах
депонента Зберігача; збільшення або зменшення
кількості акцій на особовому рахунку в цінних паперах
власника пакета акцій до встановлених законодавством
розмірів.
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Потретє, відповідно до наданих їй повноважень
НКЦПФР у разі порушення законодавства про цінні
папери, нормативних актів НКЦПФР має повноважен
ня виносити щодо банків — професійних учасників фон
дового ринку попередження, зупиняти на термін до од
ного року дію ліцензій, виданих НКЦПФР, анулювати
дію таких ліцензій [7, ст. 8].
Так, НКЦПФР має право застосувати такі фінан
сові санкції у вигляді штрафу у відповідному розмірі
за: здійснення діяльності на ринку цінних паперів
ліцензії; неподання, подання не в повному обсязі
інформації та/або подання недостовірної інформації
до НКЦПФР; порушення порядку ведення системи реє
стру власників іменних цінних паперів. Про накладен
ня штрафів на банки НКЦПФР повинна інформувати
НБУ у триденний термін. Крім застосування фінансо
вих санкцій за вказані правопорушення, НКЦПФР
може зупиняти або анулювати банку ліцензію на пра
во провадження професійної діяльності на фондово
му ринку.
Розвиток фондового ринку, зокрема здійснення
професійної діяльності на ньому банків, стримують ба
гато проблем, основними з яких є такі:
1) недосконалість інфраструктури фондового рин
ку, передусім у сфері депозитарної діяльності, що обу
мовлена, зокрема, відсутністю в Україні центрального
депозитарію цінних паперів;
2) проблеми обліку прав власності на цінні папери.
Чинне законодавство, зокрема Закон України "Про
Національну депозитарну систему та особливості елек
тронного обігу цінних паперів в Україні", передбачає
дві форми випуску цінних паперів — документарну та
бездокументарну. Документарний випуск акцій обліко
вують реєстратори. Проте, окремі фахівці вважають,
що система реєстраторів виконала свої функції у про
цесі приватизації і подальше її існування гальмує роз
виток самої системи обліку прав власності на цінні па
пери;
3) необхідність приведення законодавства України
у відповідність з Міжнародними стандартами бухгал
терського обліку і міжнародними стандартами розкрит
тя інформації Міжнародної організації комісії з цінних
паперів та запровадження комплексної системи збору
та розкриття інформації про учасників фондового рин
ку;
4) використання інсайдерської інформації при ук
ладенні угод з цінними паперами.
Крім того, ефективне функціонування ринку
цінних паперів та його структурних елементів значною
мірою залежить від організації регулювання та нагля
ду за діяльністю його професійних учасників, зокрема
банків.
Ключовим аспектом організації систем регулюван
ня та нагляду за діяльністю фінансових установ є за
безпечення інституційної незалежності регуляторних
органів — НБУ та НКЦПФР.
Отже, для реалізації цих функцій державні регуля
тори — НКЦПФР та НБУ — повинні бути забезпечені
відповідними правами, захищеними від втручання в їх
діяльність інших органів державної влади, мати необхі
дний рівень матеріального забезпечення, гарантії від
необгрунтованого звільнення фахівців, можливість
ініціювати зміни законодавства, проводити самостійну
кадрову політику тощо.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Посередницька діяльність банків на фондовому рин
ку полягає у провадженні ними професійної діяльності
з торгівлі цінними паперами — брокерської діяльності,
андерайтингу та діяльності з управління цінними папе
рами; професійної депозитарної діяльності — діяль
ності зберігача та діяльності з ведення реєстрів влас
ників іменних цінних паперів. Крім того, банки можуть
бути учасниками депозитаріїв.
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Проаналізувавши роль держави у здійсненні регу
лювання посередницької діяльності банків на фондово
му ринку, можна дійти висновків, що основні регулято
ри цього процесу — Національна комісія з цінних па
перів та фондового ринку та Національний банк Украї
ни — в різній мірі впливають на діяльність банків у да
ному напрямі: на НКЦПФР покладено основний тягар
щодо визначення умов ліцензування певних здійснюва
них банками видів професійної діяльності на фондово
му ринку та застосування відповідних санкцій за пору
шення ліцензійних умов, а НБУ тільки наглядає за бан
ками за дотримання ними банківського законодавства
та нормативноправових актів НБУ.
Рекомендації щодо вдосконалення державного ре
гулювання посередницької діяльності банків на ринку
цінних паперів полягають в тому, що необхідно:
— визначити пріоритети фінансової політики дер
жави та розробити стратегії розвитку фінансового сек
тору;
— вдосконалити законодавчу та нормативну базу з
метою уніфікації регуляторних вимог, методів і проце
дур нагляду;
— створити надійну систему обміну інформацією
між окремими наглядовими органами — НБУ та
НКЦПФР — на основі підписання меморандумів або
укладання угод про співпрацю та обмін інформацією;
— підвищити рівень прозорості та стійкості функц
іонування фондового ринку;
— поліпшити умови роботи та підвищення рівня ма
теріального заохочення фахівців, створити систему
підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації;
— поліпшити державне фінансування діяльності на
глядових органів — НБУ та НКЦПФР — або запрова
дити часткове їх фінансування за рахунок учасників
ринку;
— удосконалити механізми фондового ринку шля
хом розбудови національної депозитарної системи, що
повинна базуватися на впровадженні стратегії автома
тизації.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
пов'язані із аналізом державного регулювання здійснен
ня банками інших видів діяльності на фондовому рин
ку, зокрема інвестиційної діяльності та діяльності щодо
випуску власних цінних паперів, а також вироблення
рекомендацій щодо його удосконалення в умовах мо
дернізації економіки.
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У статті досліджено інноваційну політику як фактор прискореного розвитку промисловості. Доведе9
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ВСТУП
Для інноваційного розвитку України на сучасно
му етапі характерні тенденції скорочення масштабів
інноваційної діяльності. Інноваційна активність у
більшості сфер і галузей залишається на низькому
рівні. Одна з основних причин цього полягає в тому,
що перетворення, які відбулися останніми роками,
радикально змінили економічні умови господарюван
ня і майже повністю зруйнували основи інноваційної
моделі розвитку, яка була характерна для радянської
епохи, внаслідок чого використання інноваційного та
науковотехнічного потенціалу України опинилося на
дуже низькому рівні. Проблеми інноваційного розвит
ку привертають все більше уваги останнім часом, ос
кільки сьогодні економічне зростання можливо лише
за умови відповідності економіки вимогам нового
інформаційного суспільства. З огляду на це визначен
ня домінант у регіональній інноваційній політиці є
важливою ланкою на шляху до інноваційного типу
економічного зростання України.
Стрімкий розвиток конкуренції в українській еко
номіці в цілому і, зокрема, в її промисловому секторі,
зумовлює необхідність вдосконалення основних стра
тегічних орієнтирів інноваційної політики в промис
ловості для своєчасної адаптації до світових умов
інноваційнотехнологічного розвитку. За більш як де
сятирічний період процес організаційноекономічної
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перебудови вітчизняного промислового сектора
призвів до дії сучасні ринкові механізми функціону
вання окремих галузей, в основу стратегії розвитку
яких покладено принципи сучасного управління. До
таких галузей належать підприємства, що займають
ся випуском експортоорієнтованої конкурентоспро
можної продукції за принципово новими технологія
ми з врахуванням світових тенденцій виробництва
продукції (у галузі машинобудування, приладобуду
вання, чорної та кольорової металургії, хімічної та
нафтохімічної промисловості, ракетнокосмічного
комплексу). Нині в промисловості назріли передумо
ви для утворення на основі існуючого потенціалу,
який вміщує науковотехнічні складові, постіндустр
іальних укладів та технологій, здатних забезпечити
якісне економічне зростання як держави в цілому, так
і окремих регіонів, зокрема.
Слід зазначити, що проблеми формування та реа
лізації державної інноваційної політики промисло
вості в літературі опрацьовані досить широко (у пра
цях В. Александрової, Ю. Бажала, А. Гальчинського,
В. Геєця, Ю. Гончарова, С. Єрохіна, Л. Кузнєцової,
В. Ландика, О. Михайленко, А. Никифорова, В. Новиць
кого, М. Пашути, В. Семиноженка, Л. Яковенко, М. Яку
бовського та інших); проблеми регіональної промисло
вої політики досліджено у працях О. Амоші, Б. Бур
кинського, З. Варналія, З. Герасимчук, М. Долішнього,
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В. Захарченка, С. Ішук, Ю. Орловської, С. Соколенка,
Є. Степаненка, Д. Стеченка, М. Чумаченка та інших.
Проте в зв'язку з виникненням нових економічних об
ставин, викликаних стрімкими змінами світового госпо
дарства під впливом розвитку постіндустріального сус
пільства, постає об'єктивна потреба у поглиблених на
укових дослідженнях проблем реалізації інноваційної
моделі розвитку промисловості.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення результатів власних
досліджень щодо обгрунтування економічної сутностіі
інноваційної політики як фактора прискореного розвит
ку промисловості.
РЕЗУЛЬТАТИ
Недостатні темпи інноваційної діяльності підпри
ємств пояснюються нестачею коштів і ресурсів для впро
вадження нововведень, слабою зацікавленістю вироб
ників у впровадженні нових розробок, руйнуванням ви
робничого апарату в промисловості і в інших галузях
економіки, що стало причиною зупинки і закриття ба
гатьох підприємств.
Інновація, нововведення, інноваційна діяльність та
інноваційна політика — це нові категорії, які з'явилися
в економічному розвитку нашої країни на етапі форму
вання ринкових відносин. Цих категорій не було у
вітчизняній економічній теорії та практиці кількох ос
танніх десятиріч. У радянській економічній науці в цей
період проблематику нововведень розробляли лише в
межах досліджень науковотехнічного прогресу (НТП)
[4].
Будьякі відтворювані працею продуктивні сили
засновані на використанні законів розвитку природи,
пізнання яких здійснюється в процесі наукової діяль
ності, в результаті чого людство озброюється науко
вими знаннями. Наукові знання матеріалізуються і пе
ретворюються в джерело економії суспільної праці.
Властивість цих знань дозволяє економити працю в ре
зультаті чого знижується вартість виготовленої про
дукції.
Всі різноманітні форми матеріалізації наукових
знань з економічної точки зору можна звести до трьох
видів: ускладнення і підвищення якості праці; створен
ня і вдосконалення матеріальної бази виробництва; пол
іпшення організації продуктивних сил і засобів управл
іння ними.
Ці різновиди матеріалізації наукових знань допов
нюють один одного. Так, досконала техніка пов'язана з
більш складною працею, вимагає адекватних форм
організації і управління виробництвом.
Інновація, особливо у промисловості, є одним з сут
тєвих елементів відновлення економіки. Інновація по
требує використання цілого комплексу науковотехні
чних та промислових факторів, які визначають ринкове
середовище, що треба розглядати з точки зору їх впли
ву на економіку, політику, культуру та інші сторони
життя суспільства. Промислова інновація бере свій по
чаток з ідеї, проходячи такі фази, як дослідження, роз
робки та створення нових зразків продукції, технологій
чи послуг.
Виходячи з вищевикладеного, можна дати визначен
ня поняття інновацій.
Інновації — новостворені, застосовані або вдоско
налені конкурентоздатні технології, продукція, послу
ги чи організаційнотехнічні рішення виробничого, ад
міністративного, комерційного або іншого характеру,
які істотно поліпшують структуру, якість виробництва
або соціальну сферу.
Таким чином, інновація і, зокрема, науковотехно
логічна інновація (далі — НТІН) являє собою набагато
більше, ніж просто винахід чи відкриття. Кількість часу,
матеріальних ресурсів та фінансових коштів, необхід
них для її створення, збільшується у геометричній про
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гресії від початкового етапу появи НТІН та до етапу
впровадження її на ринку. З цієї причини фактори, що
на неї впливають, обумовлені новими знаннями в тех
нологічній та наукових сферах, наявністю основних ре
сурсів, а також кваліфікованого персоналу. Проте самі
по собі вони недостатні. Суттєве значення мають такі
рушійні фактори, як здатність задовольняти конкретні
потреби ринку чи суспільства в цілому, можливості от
римання прибутку підприємцями, які створюють інно
вації.
Впровадження інновацій тільки тоді має успіх, коли
ефект для економіки та суспільства, який треба розум
іти в широкому смислі цього слова, перевищує наявні
затрати, інновація використовується протягом значно
го періоду часу. При цьому необхідно враховувати й
другорядні ефекти інновації, які часто впливають нега
тивно, наприклад на навколишнє середовище.
На виникнення інновації впливає механізм її роз
повсюдження, який формується в період взаємодії
суб'єктів інноваційної діяльності. З однієї сторони, є
людина чи група людей, що генерують нові ідеї, які далі
будуть закладені в основу створення нової продукції
чи нових методів виробництва традиційної продукції,
а, з іншого боку, є більший чи менший рівень чутли
вості ринку. Інновація може бути розглянута як своє
рідна взаємодія між знаннями в технічній та техно
логічній областях і платоспроможним попитом, між
потребами, що обумовлюють необхідність реалізацій
даних ідей.
Що стосується змін у структурі інновацій, пород
жених розвитком науки і техніки, то тут має місце про
цес "саєнтифікації" (від англійського "science" — наука)
технологій — посилення їх наукового компоненту. До
статньо пригадати бурхливий розвиток за останні роки
науки, особливо в ряді конкретних областей (електро
ніка, інформатика, дослідження космосу). Ці напрями
значно вплинули на всі галузі промисловості, як, до речі,
на усі сфери суспільного та економічного життя, при
чому в ряді випадків зміни носили дуже важливий ха
рактер.
Якщо говорити про зміни у структурі інновацій,
що потребують адаптації досягнень науки і техніки
до потреб суспільства, то їх аналіз вказує на факто
ри, які в найбільшій мірі впливають на інновації. Го
ловними серед них є наступні: необхідність зміни
відносних витрат виробничих ресурсів (капітал, сиро
вину, енергію, робочу силу); зміна структури збуту та
попиту (у розвинутих країнах, якщо взяти промис
ловість, точка насичення вже досягнута в багатьох
галузях та сферах — від базових, видобувних галу
зей та первинної переробки сировини до масового
виробництва товарів довгострокового використання
та послуг. У той же час, на міжнародному рівні, на
впаки, має місце збільшення індустріалізації країн, що
розвиваються); попит, що збільшується на товари та
послуги більш високої якості (покращені функціо
нальні характеристики або дизайн, безпечність в ко
ристуванні, більш тривалий час і різносторонні напря
ми використання, що дозволяє задовольнити найріз
номанітніші потреби, у тому числі суто індивідуальні);
тенденції до децентралізованої моделі життя населен
ня (тобто відокремленості людей в їх домашньому
господарстві), а також до децентралізованих моделей
виробничого процесу та процесу прийняття рішень;
більш жорстке законодавство та нормативні акти в га
лузі охорони навколишнього середовища, здоров'я
виробників та споживачів товарів; вимоги як зі сто
рони окремих людей, так і суспільства в цілому віднос
но безпеки, підвищення професіонального рівня
працюючих та покращання умов праці в цілому.
Нові технології (засоби інформації, гнучкої авто
матизації, біотехнології й ін.) легко адаптуються до
умов ринків збуту, що, звичайно ж, обумовлюється їх
гнучкістю. Це є однією з характерних рис "саєнтифі
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кації" технологій. На противагу емпіричним рішенням
у технологічній сфері, що конкретні по своїй природі,
використання технологій, створених на науковій ос
нові, дозволяє побачити цілий спектр можливостей,
вибрати найбільш придатні напрями і швидко досягти
успіху [5].
Інформатизоване, постіндустріальне суспільство
дозволяє приділяти більшу увагу таким аспектам вироб
ництва, як оплата продукції в залежності від її якості,
швидке реагування на ринку, персоніфікація товарів.
Географія виробничих систем уже більш не визначаєть
ся місцем проживання зайнятого в них персоналу,
місцезнаходженням споживачів продукції, розміщен
ням ресурсів і сировини. Малі і середні підприємства
завдяки зазначеним факторам здобувають нову життє
здатність. Роль малих і середніх фірм і підприємств по
стійно зростає.
Важливим наслідком нових технологій є зростан
ня продуктивності праці і якості продукції. Перше
безпосередньо пов'язано з кількістю продукції, яка
виготовляється одиницею устаткування й одного ро
бітника, друге стосується управління якістю, оформ
лення зовнішнього вигляду і практично усіх характе
ристик, що підвищують цінність (вартість) продукції
чи послуг.
Інновації сильно залежать від соціальноекономіч
них умов, у яких вони створюються і зараз вони вини
кають багато в чому поіншому, чим це було в період
промислової революції (у тому числі і на етапі, коли
остання прийняла більш "науковий" характер). Таким
чином, розгляд "історичних" метаморфоз інновацій
відіграє істотну роль для їхнього розуміння. Подібно
соціальноекономічним умовам, у більш загальному
змісті і всі інші аспекти життя суспільства — наукові,
політичні, культурні й ін. — також впливають на інно
ваційний процес у цілому, від першого зародження ідеї
до досліджень і, зрештою, виробництва.
Активна реалізація інноваційних процесів, залучен
ня НТІН — один зі способів повернення до життя тра
диційних галузей. Він полягає в повторному вливанні в
них рушійних сил, здатних забезпечити їхню конкурен
тоздатність, і створенні нових робочих місць шляхом
цілеспрямованого розвитку всієї технологічної бази.
Тут повинний бути задіяний цілий ряд технологій, при
чому не тільки електроніка, інформаційні технології,
засоби гнучкої автоматизації, нові технології одер
жання, переробки й обробки матеріалів, способи і за
соби економії енергії, але також тип організації, що
краще реагує на потреби виробничого процесу і рин
ку, сприяє скороченню витрат і усуненню "вузьких"
місць [2].
Оновлюючи технології, а також організацію вироб
ництва і ринкову стратегію, традиційні галузі можуть
рухатися в ногу з потребами ринку. Однак вливання
нових технологій не є тільки способом подовження пе
ріоду їх "зрілості". Галузь чи підприємство в даний час
можуть досягти етапу "зрілості" і перебувати під заг
розою спаду, якщо вони демонструють нездатність до
постійного впровадження нових технологій у процеси
виробництва і маркетингову діяльність. Старіння при
ходить також від нездатності до багатобічної іннова
ційної діяльності, оскільки нові досягнення не зводять
ся лише до конкретної категорії інновацій чи окремим
виробничим обставинам — їхнє застосування носить
загальний характер. Конкурентоздатна ніша немину
че буде загублена тими компаніями, котрим не вдало
ся оцінити важливість безупинної і багатоаспектної ре
алізації інновацій. Люди, зайняті в галузі, — під
приємці, менеджери, фахівці, робітники, — можуть
вітати нові технології, або ж пручатися їхньому впро
вадженню. Таким чином, галузь може лише досягти
"зрілості" і стагнації в одній країні, але в іншій харак
теризуватися великою інноваційною активністю. Це
характерно, наприклад, для такої галузі, як суднобу
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дування. Будучи закостенілою і "зрілою" у Європі, у
той же самий час у Японії і Південній Кореї вона
відрізняється високим рівнем інноваційної активності.
Сталеплавильне виробництво у цілому розглянуто як
класичний приклад "зрілої" галузі, у ряді країн є фор
постом технологічного прогресу і для неї характерні
швидкий ріст і використання нових методів, випуск
нової продукції, автоматизація багатьох технологіч
них циклів і операцій.
Наявність величезної кількості створених на нау
ковій базі технологій і ще більшого числа варіантів роз
витку, що вони забезпечують, дозволяє враховувати
місцеві умови, щоб у такий спосіб знаходити самі оп
тимальні з цілого ряду можливих технологічних
рішень.
Зростаючу схильність до прийняття рішень на сис
темній основі можна яскраво продемонструвати на при
кладах автоматизації підприємств і цехів; проникнення
інформатики в економіку, що спричинила трансформа
цію галузей, форм і видів їхньої діяльності; розвитку
біотехнологій, що, як і інформатика, проникають в усі
області економічної діяльності, де вони обов'язково
повинні вступати в системну взаємодію з комплексом
інших технологій. Відсутність системного розуміння чи
підходу майже завжди ускладнює використання окре
мих технологічних інновацій.
Основне значення системного підходу особливо яс
краво видно на прикладі космічних програм США і ко
лишнього Радянського Союзу. Успіх даних програм був
досягнутий завдяки революційному прориву в сфері
керування проектами. Мається на увазі створення но
вих систем, технічних засобів і методів керування, що
забезпечують координацію в часі і просторі фізичної і
розумової діяльності багатьох сотень тисяч людей, які
беруть участь у реалізації цих програм [6].
Таким чином — інновація це результат взаємодії між
її творцями і споживачами. Особлива увага була при
ділена тому, що інноваційний процес більше не має
лінійного характеру, який полягав у чітко позначеній
ролі кожного і всіх його учасників, починаючи від уні
верситетів і наукових інститутів, галузевих організацій
і груп, що виконують відповідно "чисті" дослідження і
прикладні розробки, до організаторів дослідного і ма
сового виробництва, маркетингу тощо. Навпаки, даний
процес представляється зараз багатомірним, складним
і повинен починатися з ясного розуміння того значен
ня, яке інновація має для ринку.
У наш час саме ринок відіграє важливу роль у виз
наченні спрямованості дослідницької й інноваційної
діяльності. Тому повинна здійснюватися ретельна, без
перервна оцінка потреб ринку для їх порівняння з
відправною точкою ідей, необхідне постійне виявлення
способів задоволення цих потреб, пошук рішень у даній
області й ін. Зазначене виражається в системних дослі
дженнях, що, звичайно ж, мають сенс тільки тоді, коли
допомагають задовольнити потреби ринку (це може
бути ринок космічної техніки, військових товарів, по
бутових виробів, послуг і ін.). Оцінка й врахування по
треб ринку означають зміну акценту від кількісної сто
рони і випуску стандартної продукції до якісної сторо
ни і виготовлення продукції, що визначається високим
рівнем диверсифікованості. У зв'язку з цим, усе більша
увага повинна бути приділена ринку на етапі конструю
вання і виробництва товарів, що повинні швидко зміню
ватися і безупинно йти в ногу з умовами ринку, які по
стійно змінюються. Таким чином, характер ринку є не
тільки спонукальною причиною проведення досліджень
і інноваційної діяльності, але виступає і як кінцева мета
її реалізації. Диктат умов ринку і конкуренції спостері
гається в сучасному світі не тільки всередині країн, але
і на міжнародному рівні, що надзвичайно важливо для
сфери інноваційної діяльності [3].
Зміна ролей учасників інноваційної діяльності і ме
тодів її здійснення впливає на структуру досліджень,
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спрямованих на створення інновацій. Дані методи по
винні забезпечувати діалог та зворотний зв'язок з рин
ком (у зв'язку з чим вони повинні безпосередньо стика
тися з маркетинговими дослідженнями) як при віднов
ленні традиційної продукції, так і при створенні нових
її видів. Але сфера досліджень повинна також тісно
взаємодіяти з виробництвом. Це необхідно, щоб, з од
ного боку, приймати рішення, порівнянні з його мож
ливостями, а, з іншого боку, щоб забезпечити безпере
бійну передачу виробничим системам тих рішень і ре
зультатів, які являють собою плоди дослідницької ро
боти. Таким чином, взаємодія з виробництвом відіграє
істотну роль для всіх дослідницьких груп і організацій,
у рамках яких розробляються конкретні рішення для
тих чи інших виробничих систем.
Зазначене обумовлює складність, структури дослід
них організацій, але вони не повинні бути громіздкими.
Необхідно, щоб вони були надзвичайно рухливими і здат
ними до швидкої адаптації для досягнення нових цілей і
задоволення нових потреб. Отже, ці організації повинні
виконувати тільки найважливіші, істотні функції. У той
же час дослідницькі структури повинні бути постійно
інформовані про все нове, що з'являється на обрії. Сис
тема моніторингу повинна не тільки тримати під пост
ійним спостереженням, безупинно відслідковувати про
цеси, що відбуваються в тій чи іншій галузі, але і надати
відстеженню як можна більш глобального характеру,
оскільки зі зростанням ступеню проникнення нових тех
нологій, числа можливих варіантів їхнього застосуван
ня, сприятливі можливості і конкурентні погрози можуть
виникнути в будьякім місці.
В даний час НТІН здатні зробити вибух не тільки в
галузях промисловості, сфері послуг, організаційної
діяльності, політиці і культурі, але й в галузях дослід
жень. Для цього і сама сфера інновацій повинна бути
перетворена таким чином, щоб перебороти інерційність
і обмеження, які є результатом існування сталих струк
тур, застарілого способу мислення.
Високі технології створюються завдяки використан
ню новітніх досягнень науки, які виникають у резуль
таті процесу саєнтифікації. До них відносяться мехат
ронні технології, засновані на автоматизації і роботи
зації виробництва, технології сучасної електроніки,
різноманітні процеси, що опираються на комп'ютерні
засоби, біотехнології і багато інших. Загальною влас
тивістю цих технологій є те, що їх базою, головними
компонентами служать наукові знання й інформація.
Технологічна відсталість ряду галузей промисло
вості України обумовлює низьку продуктивність праці,
високу ресурсо і енергоємність продукції. Таким чи
ном, поряд зі створенням власних, необхідне залучення
сучасних високих технологій, розроблених в інших краї
нах, їх швидке освоєння. У зв'язку з цим дуже важливо
створити сприятливі умови для розгортання інновацій
них процесів [1].
Ясно, що розробка і залучення високих технологій
при організації на їхній основі нових виробництв є над
звичайно складним процесом, особливо в умовах Украї
ни, обтяженої нестачею засобів і наявністю великої
кількості традиційних виробництв. Тому для України
важливо застосувати вже випробуваний у багатьох краї
нах метод злиття "нових" і "старих" технологій. Він ство
рить сприятливі можливості для об'єднання якості і
гнучкості, закладених у потенціалі нових технологій, із
вже досягнутими перевагами традиційних, що дозволяє
знаходити інноваційні рішення, які найкраще відповіда
ють потребам і умовам України. Фактично такі техно
логічні рішення вже існують, ними раніше скористався
ряд країн, які рухаються по шляху якісного розвитку,
пройденого промисловими країнами Заходу.
Зазначений механізм реалізації інноваційної політи
ки дасть можливість "перескочити" через ряд етапів у
процесі розвитку, проходження яких в іншому випадку
вимагало б довгого часу для підготовки виробництва і
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нагромадження капіталу. Зараз уже виявлені нові тех
нології, що можуть бути адаптовані і використані з ме
тою росту ефективності функціонування традиційних
галузей, забезпечення стійкого розвитку базових галу
зей, структурної перебудови і децентралізації економі
ки. Досвід показує, що в багатьох випадках "щеплення"
нових технологій у традиційні сфери діяльності — більш
легкий процес ніж подальше вдосконалення і впровад
ження в них технологій механічного типу, характерних
для епохи промислової революції.
ВИСНОВКИ
Таким чином, можемо сказати, що інновацію мож
на розглядати як своєрідну взаємодію між знаннями в
технічній та технологічній сферах і платоспроможним
попитом, між потребами, що зумовлюють необхідність
реалізацій даних ідей. За декілька останніх десятиліть
виникли глибокі зміни у структурі інновацій, що в наш
час відображається у стимулах їх виникнення, методах
впровадження, а також в інтенсивності та якості змін,
які вони несуть у собі. Ці зміни є наслідком розвитку
науки і техніки та зумовлені потребами суспільства,
сприятливими можливостями, існуючими в ньому.
Аналіз досвіду країн ЄС і нових індустріальних країн
в сфері створення новітніх технологічних укладів
свідчить про необхідність проведення спеціальної пол
ітики уряду в галузі стимулювання інновацій в промис
ловості. Виокремлення інновацій як національного пріо
ритету визначається тим, що вони сьогодні є ключовим
чинником підвищення конкурентоспроможності еконо
міки. При цьому дана мета повинна досягатися за допо
могою не тільки державної підтримки окремих секторів
і галузей економіки, а створенням у всіх економічних
агентів стимулів до інновацій і виходу на нові ринки.
Важливою складовою в досягненні зазначеної мети для
України є формування інституційних передумов інно
ваційнотехнологічного розвитку промислового комп
лексу регіонів. В основу державної інноваційної політи
ки покладено принципове усвідомлення, що підвищен
ня конкурентоспроможності промислової продукції
можливе лише за умови технологічного переоснащен
ня та модернізації наукомістких галузей виробництва.
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ВСТУП
Асиметричність економічного розвитку регіонів
України зумовлена широкою різноманітністю економі
чних, соціальних та інших умов. Визначальним чинни
ком цього процесу є структура розміщення продуктив
них сил, що склалася ще в радянський період, при якій
найбільшу перевагу в ході реформування економіки
одержали регіони, що мають високий фінансовопро
мисловий потенціал.
При цьому відбувається підвищення інвестиційної
активності в регіонах країни. Проте досягнутий рівень
інвестиційної активності в регіонах не дає достатніх
підстав для прогнозування істотного прискорення
структурних змін у реальному секторі економіки
більшості регіонів України в короткостроковій перспек
тиві.
Інвестиційна активність визначається, у першу чер
гу, можливостями і масштабами отримання прибутку
для економічних суб'єктів. При цьому можливості ви
користання амортизаційних відрахувань підприємства
ми значної частини регіонів України залишаються, як і
раніше, дуже обмеженими. Екстраполяція ж на найб
лижчу перспективу даних останніх років дає змогу зро
бити висновок про те, що значення таких джерел фінан
сування інвестиційних програм, як кредити міжнарод
них організацій, вкладення іноземних інвесторів, пози
ки і засоби від емісії цінних паперів у короткостроко
вому плані, залишатиметься незначним.
Таким самим проблематичним виступає підвищен
ня ролі в інвестуванні в основний капітал в найближчій
перспективі заощаджень населення. Інтенсивність про
цесу відновлення доходів і заощаджень населення в ре
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гіонах продовжує залишатися низькою. Це не дає
підстав для оптимістичних прогнозів відносно прогно
зування кардинального поліпшення ситуації у сфері
розширення платоспроможного попиту.
Навіть в умовах економічного зростання у цілому
по Україні й в окремих регіонах рівень життя значної
частини населення продовжує залишатися вкрай низь
ким.
На актуальність проблеми державного регулюван
ня системи економічної безпеки вказують численні те
оретичні дослідження й узагальнення вітчизняних уче
них, зокрема таких, як: А. Барановський, C. Біла, В. Бой
ко, З. Варналій, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Губський, Б. Да
нилишин, Я. Жаліло, М. Корецький, В. Мунтіян, Б. Пас
хавер, Ю. Пахомов, В. Шлемко, Л. Яремко та інших.
Разом із тим, недостатньо розробленими лишаються
питання, що стосуються державного регулювання еко
номічної безпеки регіону.
РЕЗУЛЬТАТИ
Більшість українських регіонів не в змозі фінансу
вати свої витрати за рахунок власних бюджетів. Для
ряду регіонів значні труднощі пов'язані із адміністру
ванням податків, оскільки їх податкова база дуже низь
ка. З цієї причини більше половини витрат таких регі
онів покривається за рахунок державного бюджету.
В основу концепції Бюджетного кодексу України
покладене положення, що бюджети місцевого само
врядування містять надходження і витрати на виконан
ня повноважень місцевого самоврядування, які станов
лять єдиний баланс бюджету місцевого самоврядуван
ня [2].
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При цьому надходження бюджету місцевого само
врядування, у свою чергу, включають дві групи доходів:
доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого са
моврядування та враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів; доходи, що не враховують
ся при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
До першої групи доходів (кошик доходів, що закрі
плюється за бюджетами місцевого самоврядування) на
лежать такі податки і збори: податок з доходів грома
дян; державне мито в частині, що належить відповідним
бюджетам; плата за ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності та сертифікати, що ви
даються виконавчими органами відповідних рад; плата
за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, що справляється виконавчими органами
відповідних рад; плата за торговий патент на здійснен
ня деяких видів підприємницької діяльності (за винят
ком плати за придбання торгових патентів пунктами
продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями,
заправними пунктами)), що справляється виконавчими
органами відповідних рад; надходження адміністратив
них штрафів, що накладаються виконавчими органами
відповідних рад або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями; єдиний податок
для суб'єктів малого підприємництва у частині, що на
лежить відповідним бюджетам.
До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
належать: місцеві податки і збори, що зараховуються
до бюджетів місцевого самоврядування; 100% плати за
землю — для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75%
плати за землю — для бюджетів міст республікансько
го (Автономна Республіка Крим, значення та міст об
ласного значення; 60% плати за землю — для бюджетів
сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
податок з власників транспортних засобів та інших са
мохідних машин і механізмів у частині, що зараховуєть
ся до відповідного бюджету; надходження дивідендів,
нарахованих на акції (частки, паї) господарських това
риств, що перебувають у власності відповідної терито
ріальної громади; надходження сум відсотків за корис
тування тимчасово вільними бюджетними коштами; по
даток на промисел, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування; плата за забруднення навко
лишнього природного середовища у частині, що зара
ховується до відповідного бюджету; кошти від відчу
ження майна, яке перебуває у комунальній власності, у
тому числі від продажу земельних ділянок сільськогос
подарського призначення, що перебуває у комунальній
власності; фіксований сільськогосподарський податок
у частині, що зараховується до бюджетів місцевого са
моврядування; плата за оренду майнових комплексів, що
перебувають у комунальній власності; надходження від
місцевих грошоворечових лотерей; плата за гарантії,
надані відповідними місцевими радами щодо виконання
боргових зобов'язань; гранти та дарунки у вартісному
обрахунку; власні надходження бюджетних установ, що
отримують за рахунок коштів відповідного бюджету;
податок на прибуток підприємств комунальної влас
ності; платежі за спеціальне використання природних
ресурсів місцевого значення; інші надходження, перед
бачені законом.
Доходи бюджетів місцевого самоврядування мають
бути достатніми для ефективного здійснення завдань та
функцій місцевого самоврядування. Аналіз зазначених
положень Бюджетного кодексу України дає змогу зро
бити висновок, що в ньому передбачаються різні шляхи
формування доходної частини місцевих бюджетів.
Поперше, за рахунок власних джерел (місцеві по
датки і збори), що відповідає вимогам Європейської
хартії місцевого самоврядування і гарантує фінансову
автономність місцевого самоврядування. Зокрема, ст. 9
Хартії встановлює, що принаймні частина коштів місце
вого самоврядування повинна надходити за рахунок
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місцевих зборів і податків. У структурі дохідної части
ни бюджетів великих та середніх міст України, наприк
лад, частка власних джерел становить від 9—11% (Уж
город, Тернопіль) до 35% (Одеса, Хмельницький). Що
стосується інших європейських держав, то частка влас
них доходів у місцевих бюджетах там коливається від 0
до 60%. При цьому в країнахчленах Ради Європи вик
лючно місцеві податки становлять понад 30% від загаль
ної суми муніципального фінансування, наприклад, у
Данії — 51%, Швеції — 61%, Норвегії — 42%, Франції
— 36% [1].
Крім того, до доходів місцевих бюджетів зарахову
ються закріплені доходи, тобто закріплені законом за
гальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові пла
тежі.
При цьому, у дохідну частину місцевих бюджетів
можуть входити кошти з державного бюджету, які пе
редаються з метою надання фінансової підтримки місце
вого самоврядування з боку держави, яка гарантує орга
нам місцевого самоврядування дохідну базу, достатню
для забезпечення населення послугами на рівні
мінімальних соціальних потреб. При цьому мінімальні
розміри місцевих бюджетів мають визначатися на основі
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жите
ля з урахуванням економічного, соціального, природ
ного та екологічного стану відповідних територій, ви
ходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встанов
леного законом.
Першочерговим серед завдань є розподіл податко
вих джерел між різними рівнями місцевого самовряду
вання і створення ефективної системи міжбюджетних
відносин. Міжбюджетні відносини мають не лише вирі
внювати доходи місцевих бюджетів за рахунок перероз
поділу коштів від економічно спроможних територій до
депресивних, а передусім давати змогу збільшувати еко
номічний потенціал цих депресивних територій, стиму
лювати процеси економічного зростання.
Цьому питанню приділено багато уваги, і як наслідок —
1 липня 2004 р. Верховна Рада прийняла Закон України
"Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом
та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об'єднань", який у 2010 р. втратив чинність у зв'яз
ку з прийняттям Бюджетного кодексу України. В остан
ньому були враховані положення зазначеного закону.
Проте необхідно зазначити, що саме цим Законом було
встановлено порядок розподілу трансферту вирівню
вання, який передається з державного бюджету до бюд
жету району, між районним бюджетом та бюджетами
сіл, селищ, міст районного значення. У цих нормах був
закріплений порядок розподілу міжбюджетних транс
фертів на рівні району, що діяв у бюджетному процесі
на 2004 р. згідно зі ст. 42 Закону України "Про держав
ний бюджет України на 2003 рік" та постановою Кабі
нету Міністрів "Про затвердження методики розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів між районним, бюд
жетом та бюджетами міст районного значення, сіл, се
лищ" від 24 грудня 2003 р. №1994. Це дало змогу закон
но врегулювати проблеми, що виникають у відносинах
між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст
щодо фінансового забезпечення делегованих місцево
му самоврядуванню повноважень. Разом із тим, до його
положень були включені досить жорсткі норми щодо
контролю обласної адміністрації за дотриманням про
цедур розрахунку та затвердження трансфертів до бюд
жетів міст районного значення, сіл, селищ [3]. Розра
хунки міжбюджетних трансфертів подаються до облас
ної державної адміністрації для перевірки їх відповід
ності формулі розподілу обсягу міжбюджетних транс
фертів (дотації вирівнювання та коштів, що передають
ся до районного бюджету), а відповідним органам
місцевого самоврядування доводяться до відома. Таким
чином, зазначені норми ще більше посилили вплив дер
жавних виконавчих органів на процес формування
місцевих бюджетів на рівні району та обмежив роль
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районних рад у прийнятті рішень щодо розподілу бюд
жетних ресурсів між районним бюджетом та бюджета
ми місцевого самоврядування. Цей підхід не вирішив
проблеми фінансового забезпечення делегованих місце
вому самоврядуванню повноважень, а отже, і супереч
ностей між виконавчою владою та місцевим самовряду
ванням. При цьому відповідальність за невиконання
місцевими органами влади своїх функцій щодо надання
громадянам соціальних послуг покладається на район
ну раду.
Застосування формульних розрахунків видаткової
частини місцевих бюджетів, хоч і поклало початок про
цесу реформування, але вимагає подальшого вдоскона
лення. В основу визначення обсягів витрат, що врахову
ються при визначенні міжбюджетних трансфертів, покла
дені нормативи бюджетної забезпеченості, виходячи з
фінансових можливостей держави, і не містять жодних
стандартів щодо науково обгрунтованого рівня фінансу
вання соціальних послуг. Такі нормативи не можуть бути
гарантією визначеного рівня забезпечення населення те
риторій бюджетними послугами і не можуть бути засо
бом контролю за виконанням делегованих повноважень.
Ще одним із недоліків міжбюджетних відносин є питан
ня про те, яка частка зведеного бюджету України при
діляється державному бюджету і яка — місцевим. На
жаль, усі запропоновані методики розрахунків міжбюд
жетних трансфертів зводяться лише до розподілу вит
рат між територіями, не відповідаючи на запитання, чому
між ними розподіляється саме ця сума, а не інша.
Наведені факти свідчать про необхідність удоско
налення ряду положень Бюджетного кодексу [2], вне
сення змін у підзаконні акти тощо.
Самі по собі ринкові механізми, без державного
втручання, не здатні запобігти територіальним відмінно
стям в економічному розвитку, рівні життя населення,
ефективності механізмів управління регіональною еко
номікою та згладжувати їх.
Слід враховувати той факт, що значна частина ук
раїнських регіонів, як і раніше, сподівається на транс
ферти і позики з державного бюджету як на основні
джерела покриття свого бюджетного дефіциту. Перш
за все, це стосується так званих депресивних територій
або регіоніваутсайдерів. У зв'язку з цим продовжує
зберігати актуальний характер посилення контролю з
боку держави за раціональністю й ефективністю витра
чання коштів регіональних бюджетів.
У депресивних регіонах з найбільш напруженою
соціальноекономічною ситуацією можливості реалі
зації інвестиційних проектів переважно залежать від
рівня державної фінансової підтримки. Подібне стано
вище дає змогу зробити висновок про те, що в цих регі
онах для стимулювання розвитку інвестиційних про
цесів необхідні селективна державна підтримка тери
торій, що мають найбільші соціальноекономічні про
блеми, і прозора система контролю за ходом реалізації
й ефективністю використання бюджетних коштів. При
цьому в умовах обмеженості можливостей підтримки
великомасштабних проектів виключно за рахунок
коштів, що спрямовуються з державного бюджету, до
цільними видаються розробка та створення механізму
використання цих коштів для створення сприятливого
інвестиційного клімату в регіоні, який сприяв би залу
ченню частих інвестицій, перш за все, в реальний сек
тор економіки відповідного регіону.
В Україні можливості міжрегіонального перерозпо
ділу ресурсів з метою підтримки регіоніваутсайдерів
видаються досить низькими.
Рівень розвитку банківської системи в регіоні без
посередньо визначається станом економіки даної тери
торії, який неоднорідний для різних регіонів України. У
найрозвиненіших економічних районах спостерігаєть
ся велика щільність мережі кредитних організацій, їх
ресурсна забезпеченість, а отже, ширші можливості
кредитування.
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Банківські системи різних регіонів країни володіють
нерівними можливостями для підтримки, у тому числі і
в кризових ситуаціях господарських комплексів тери
торіальних громад, де вони розташовані для розвитку
виробництва й активізації інвестиційного процесу. Ана
логічна ситуація характерна і відносно такого показни
ка, як величина кредитів, що припадають на один банк.
Особливістю банківської системи регіону є переважан
ня в ній дрібних і середніх банків. Ця специфіка виявляєть
ся переважно в регіонах, що не володіють високим еконо
мічним потенціалом. Саме в таких регіонах фізичні і юри
дичні особи не мають у своєму розпорядженні значних
фінансових ресурсів, які банки могли б акумулювати на
своїх депозитних рахунках з метою їх використання як
кредитних ресурсів для промислового сектора.
Малі і середні банки використовують невеликий
асортимент послуг і їх конкурентоспроможність неви
сока. Це активно використовується великими банками
у розвинених з погляду економічних відносин регіонів,
що відкривають на території даних суб'єктів держави
свої філіали. Подібний стан речей сприяє формуванню
передумов і конкретних каналів перерозподілу фінан
сових ресурсів на користь сильніших і розвиненіших в
економічних відносинах регіонів.
Відплив коштів з депресивних, кризових і відстаю
чих з погляду економічних відносин регіонів, підприєм
ства яких відчувають найгостріший брак інвестиційних
ресурсів і оборотних коштів, ще більше посилює дифе
ренціацію регіонів України за рівнем їх соціальноеко
номічного розвитку і підсилює загрози економічній без
пеці цих територіальних утворень в цілому по Україні.
У зв'язку з цим особливо актуальним у державній
політиці у сфері економічної безпеки стає завдання ви
рівнювання умов і забезпечення пропорційності соціаль
ноекономічного розвитку на міжрегіональному рівні.
Враховуючи сучасне соціальноекономічне становище
регіонів, а також обмежені можливості державного
бюджету, вирішення подібного завдання вирівнювання
соціальних умов у регіонах видається малоймовірним.
ВИСНОВКИ
Необхідність підтримки прийнятного рівня еконо
мічної безпеки регіонів, зниження рівня загроз і нейт
ралізації кризових ситуацій в економіці регіонів вима
гає координації зусиль органів місцевої і державної вла
ди за такими напрямами, як санація і пряма фінансова
участь у перепрофілюванні збиткових виробництв і деп
ресивних територій, стимулювання інвестиційної актив
ності і інновацій, залучення в обіг заощаджень населен
ня та інших внутрішніх інвесторів, підтримка малого й
середнього бізнесу.
Нейтралізація загроз економічній безпеці в депре
сивних регіонах пов'язана в більшості випадків з гострим
дефіцитом всіх видів ресурсів, і в першу чергу, фінансо
вих. Через це завданнями органів місцевої і державної
влади є вибір оптимального варіанта (або сценарію) про
ведення заходів, спрямованих на підвищення рівня еко
номічної безпеки регіону, з погляду формування і на
прямів використання фінансових, трудових та інших
видів ресурсів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Представлено результати досліджень із проблематики підвищення ефективності ресурсного забез9
печення державної політики модернізації економіки регіону. Запропоновано напрями удосконалення
організаційно9економічного механізму ефективного використання ресурсного потенціалу регіону.
The results of studies on the problems of increasing the efficiency of resource policy to modernize the economy
of the region. Directions improving organizational and economic mechanism for efficient use of the resource
potential of the region.
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ВСТУП
Слід зазначити, що на сьогодні існує очевидна не
обхідність реалізації державної політики щодо модер
нізації економіки регіонів під нові реалії. Питання
ефективності економічної та виробничої діяльності
безпосередньо пов'язані з проблемами ресурсовико
ристання та ресурсозбереження, інноваційною політи
кою регіону, формуванням довгострокових стратегіч
них планів розвитку. Вплив фінансових, екологічних,
політичних та інших чинників на формування ресурс
ного потенціалу регіону виявляється у вигляді обме
жень щодо можливості його використання, що не доз
воляє створити повноцінні програми соціальноеконо
мічного розвитку регіону. Стратегічні зміни в техно
логіях виробництва, поява наноматеріалів, активне
формування нового технологічного укладу ставлять
необхідність розробки державної регіональної політи
ки в області ресурсного та інноваційного розвитку.
Модернізація економіки регіонів повинна носити сис
темний характер, що охоплює технічні, організаційні
та економічні аспекти діяльності.
Проблема впливу обмеженості запасів ресурсів на
довгострокову діяльність регіону веде до необхідності
переорієнтації економіки з сировинного на інновацій
ний шлях розвитку, що вимагає формування ідеології
диверсифікації структури економіки. Ресурсозбережен
ня як основний механізм, який використовується для
підвищення ефективності діяльності, не дозволяє забез
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печити необхідні темпи економічного зростання. На
зріла необхідність розробки механізму інноваційного
ресурсозаміщення.
Аналіз точок зору, що є в науковій літературі,
підтверджує той факт, що питання, пов'язані з викори
станням різних видів ресурсів, викликають величезний
інтерес. Підтвердженням зацікавленості в проблемах
економного використовування ресурсів та екологічних
проблем, пов'язаних з цим, є роботи О.М. Алимова,
В.Д. Бакуменка, Т.М. Безверхнюк, Б.М. Данилишина,
В.В. Дорофієнка, Ю.Г. Кальниша, С.Ф. Поважного,
М.А. Хвесика та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробити напрями удосконалення організаційно
економічного механізму ефективного використання ре
сурсного потенціалу регіону в контексті модернізації
економіки.
РЕЗУЛЬТАТИ
Проблеми підвищення ефективності використан
ня ресурсного потенціалу регіону умовно поділяють
ся на проблеми: підвищення ступеня залучення ре
сурсів регіону в процес виробництва і проблеми підви
щення ефективності використання ресурсів у проце
сах виробництва в регіоні, по етапах на яких фор
мується ефективність використання ресурсного по
тенціалу регіону.
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— потретє, використовувати по
тенційні можливості збільшення обсягів
виробництва за рахунок раціоналізації
поєднання галузей;
— почетверте, необхідно враховува
ти те, що оптимальний рівень поєднання
ресурсних факторів мінливий, тобто під
Ефективність
2
впливом науковотехнічного прогресу та
використання
- критерії ефективність використання;
інтенсифікації, а також виникнення взає
сукупності
- система оцінюючих показників.
мопов'язаних нових факторів, норматив
кількох видів
ний рівень їх кількісно і якісно змінюєть
ресурсів
ся;
— поп'яте, в умовах ринку перетво
Ефективність
рення виробничих відносин вимагає
3
використання
- критерії ефективність використання;
відповідного поєднання організаційно
галузевої
- система оцінюючих показників.
економічних факторів. Підвищення
сукупності
ефективності використання ресурсного
ресурсів
потенціалу в регіонах можна досягти
лише при раціональному поєднанні еко
4
номічних факторів (інтересів) між всіма
Ефективність
- критерії ефективність використання;
суб'єктами регіону;
використання
- система показників оцінки;
— пошосте, необхідно не тільки ви
окремих видів
- додаткові показники використання ресурсів.
явити, але й оцінити прогресивні форми
ресурсів
господарювання, адекватні об'єктивним
умовам виробництва, що максимально
Ефективність
5
використовують ресурсний потенціал
використання
тощо [2].
- критерії ефективність використання;
галузевого
Питання підвищення ефективності
- система оцінюючих показників.
ресурсного
використання ресурсного потенціалу
потенціалу
можна частково вирішити з використан
Рис. 1. Система показників ефективності використання ресурсного
ням матеріалів комплексної оцінки. Але
потенціалу регіону
застосування їх має деякі особливості:
ресурсний потенціал — синтетичний по
Проблемою методологічного характеру є вибір казник, тому його потрібно застосовувати при вирішенні
підходу до визначення ролі ресурсної бази у соціально спільних завдань. Цей потенціал відображає фактичну
економічному розвитку регіону. Ще однією проблемою економіку регіону, сформований рівень розвитку про
є збалансованість ресурсної бази регіону, або проблема дуктивних сил, а звідси застосування його в плануванні
формування ефективної структури ресурсного потенці ефективно лише на найближчу перспективу [5].
алу регіону. Наступною проблемою є підвищення якіс
У сучасних умовах особливо важлива та необхідна
ного складу ресурсів використовуваних в процесі вироб комплексна оцінка ресурсного потенціалу. Ефек
ництва, що тягне за собою підвищення ефективності ви тивність його використання є одним з головних кри
користання виробничих ресурсів за рахунок зниження теріїв у системі показників ефективності виробництва
показників ресурсоємності та підвищення якості готової в цілому. Ефективність використання кожного виду ре
продукції. Ще одним методологічним аспектом пробле сурсу, у силу своїх специфічних особливостей, оці
ми ефективного використання ресурсного потенціалу ре нюється за допомогою конкретної системи показників.
гіону є проблема оцінки ефективності його використан При цьому необхідно враховувати, що основними кри
ня, яка, в свою чергу, так само має кілька аспектів, серед теріями його використання є зростання валової про
яких виділяємо проблему вибору критерію ефективності дукції та прибутку, але й необхідна система показників
використання ресурсного потенціалу регіону та пробле оцінки його використання. Узагальнення різних підходів
му розрахунку окремих показників ефективності [4]. дозволило систематизувати критерії та показники.
Однією з найбільш складних проблем методологічного Інтеграційні показники можуть бути використані як для
характеру, яка багато в чому визначає ефективність ви ресурсного потенціалу регіону в цілому, так і для виз
користання ресурсного потенціалу регіону, є якісна та начення ефективності використання окремого виду ре
кількісна оцінка цього потенціалу.
сурсів у розрахунку на одиницю ресурсу в натурально
Способи вирішення перерахованих проблем визна му або у вартісному виразі. Запропонована система пе
чають основні напрями підвищення ефективності управ редбачає п'ять рівнів оцінки (рис. 1).
ління ресурсним потенціалом регіонів країни а, отже, і
У даній ситуації актуальним є комплексне дослід
ефективності використання ресурсних потенціалів рег ження ефективності використання ресурсного потен
іонів.
ціалу регіону, яке дає можливість здійснювати правиль
Необхідно відзначити те, що при використанні ре не поєднання всіх ресурсів навіть в умовах кризису. У
сурсного потенціалу не завжди враховується такий важ зв'язку з цим необхідна наукова оцінка стану ресурс
ливий резерв підвищення їх ефективності, як раціональ ного потенціалу регіону та розробка пропозицій щодо
не поєднання ресурсних факторів між собою в часі та забезпечення ефективного використання складових
просторі. Адже саме з оптимальним поєднанням їх по його елементів та системи в цілому.
в'язані всі основні напрями підвищення ефективності ре
На сьогоднішній день існує декілька методик: метод
сурсного потенціалу:
грошової оцінки елементів потенціалу; індексний метод;
— поперше, необхідно удосконалювати структуру ресурснорегресійний метод; індикативний метод; ме
самого ресурсного потенціалу в регіонах в залежності тод пріоритетної оцінки ресурсів тощо, які дозволяють
від напрямку спеціалізації з метою наближення її до оп лише в деякій мірі виміряти кількісний вплив окремих
тимальної величиною;
виробничих факторів на результативність функціону
— подруге, потрібно розглянути і оцінити можли вання [3].
вості організаційних та технологічних факторів при ра
Ресурсний потенціал є комплексною системою, яка
ціональному поєднанні їх з метою підвищення ефектив ефективно реалізується тільки в усій своїй сукупності
та в процесі розвитку. Такий підхід дозволяє врахувати
ності виробництва;
Рівні визначення ефективності ресурсного потенціалу

1

Ефективність
використання
ресурсного
потенціалу

- критерії оцінки;
ефективність
використання
ресурсного
потенціалу – ресурсовіддача;
- система оцінюючих показників – інтегровані
показники.
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роль та місце факторів потенціа
Таблиця 1. Основні напрями ефективного
використання ресурсного потенціалу регіону
лу, які змінюються. Як відомо, в
процесі використання потенціалу,
Основні
Особливості
Переваги
частина факторів вичерпується,
напрями
переходячи в зростання інших Синдикатив- Формування горизонтально- Єдина система постачання формує загальні вимоги до
факторів, при цьому відбувається ність
інтегрованих підприємств з
якості ресурсів, які поставляються в систему
часткова втрата загального потен
єдиною системою
взаємопов’язаних підприємств.
ціалу економічної системи.
постачання ключовими
Єдина система збуту дозволяє формувати високі
ресурсами або розподілу
бар’єри для входу на регіональний ринок, що в свою
Для оцінки ефективності ви
готової продукції
чергу зменшує шанси появи на ринку несумлінних
користання ресурсного потенціа
виробників
лу пропонуємо використовувати
Вертикальна інтеграція дозволяє забезпечувати
показники ресурсозаміщення. Вертикальна Формування вертикальноінтегрованих компаній має
мінімальні ціни на товари кінцевого споживання в
Так, одним з показників є ко інтеграція
на увазі об’єднання в єдиний регіонах, що в свою чергу призводить до збільшення
ефіцієнт переходу базових ре
ланцюжок різних
попиту на всю сукупність ресурсів регіону
сурсів регіону по відношенню до
підприємств в рамках
продукту, що виробляється в рег
єдиного виробничого
іоні. Такі зміни відображають по
(технологічного процесу)
яву нових інноваційних продуктів Формування Має на увазі горизонтальну
Має на увазі тимчасове об’єднання сил підприємств з
та виробництв, заснованих на спілок
та вертикальну інтеграцію з
метою задоволення великих замовлень, потреби
виробників у ресурсах задовольняються за рахунок
метою задоволення
більш значному використанні виробників
державних і комерційних
безлічі ресурсів одноразово доступних в регіоні як
інших ресурсів, що дають довгос
замовлень
місцевого, так і зовнішнього походження.
троковий ефект і можливість са
Формування кластерів нерозривно пов’язане з
КластеризаФормування системи
могенерації.
ресурсними особливостями регіону. Висока
вертикально і горизонтально
Як показники прогнозної оці ція
обмеженість, дефіцитність ресурсу змушує
інтегрованих підприємств,
нки ефективності ресурсноінно
підприємства розвивати інновації, що дозволяють
об’єднаних на основі одного
ваційної політики пропонується
більш економічно використовувати квотуємий ресурс.
або декількох обмежених
використовувати узагальнені
У кластерах діє принцип забезпеченості ресурсами,
(квотуємих) ресурсів
структурні показники у вигляді
відповідно до якого вся маса виробленого в регіоні
коефіцієнтів редукції. Коефіцієнт
ресурсу обов’язково повинна бути перероблена або
перерозподілена підприємствами регіону.
редукції є результатом аналізу
внутрішнього продукту регіону з
точки зору можливості часткового переходу з одного та зменшення їх конституційних повноважень і права
ресурсу в іншій без втрати для обсягу внутрішнього ре самостійно взаємодіяти з державою. Відмітимо, що
гіонального продукту. Коефіцієнт редукції можна ви ефективність використання ресурсного потенціалу по
разити у вартісному вираженні у вигляді засобів необх в'язана з використанням певних властивостей ресурсів:
ідних для повної заміни одного виду ресурсів іншим при комплексності, взаємодоповнюваності та взаємозамін
можливості повного збереження ВРП. Реально така за ності.
міна має межі, тому в якості коефіцієнта редукції слід
Поняття комплексності пов'язується, в першу чер
враховувати гранично можливе значення вартості зміни гу, з використанням природних ресурсів, перш за все,
ресурсу. Тому скоріше варто говорити про коефіцієнт корисних копалин. Комплексне використання природ
часткової редукції ресурсів. Даний коефіцієнт є про них ресурсів підвищує рентабельність розробки родо
гнозним коефіцієнтом і дозволяє змоделювати можливі вищ корисних копалин, забезпечує економію видобут
стратегії інвестиційного розвитку регіону з точки зору ку природних ресурсів та збереження навколишнього
структурної перебудови факторів інноваційності і тим середовища.
самим дозволяє визначити шляхи найбільш раціональ
Взаємодоповнюваність має місце тоді, коли один вид
них вкладень коштів для модернізації економічної сис ресурсів не може функціонувати без існування в пев
теми. У цілому такий підхід до оцінки інноваційності них масштабах інших видів ресурсів. Взаємодоповню
інвестиційних регіональних програм дає можливість їх ваність ресурсів виражається в необхідності дотриман
цілеспрямованої розробки та оцінки ефективності. В ня певних пропорцій конкретних видів ресурсів при
якості факторів, що визначають ефективність викорис даній технології виробництва та сформованому типі
тання ресурсного потенціалу регіону, можемо виділи споживання. Взаємозамінність ресурсів передбачає
ти наступні: інноваційність (швидкість технологічних можливість досягнення певного (заданого) обсягу про
змін у галузі); ефективність (додана вартість); стра дукції при різному співвідношенні різних видів ресурсів.
тегічність (довгостроковість відтворення ресурсів га "Той самий" ресурс може бути використаний для задо
лузі).
волення різних функціональних потреб.
На нашу думку, одним із основних напрямів підви
У ринковій економіці ресурсний потенціал під
щення ефективності управління та використання ресур приємств і галузей, а також регіону в цілому, відобра
сного потенціалу регіонів країни є стимулювання інтег жає стан територіального відтворення у формі людсь
раційних процесів в ключі формування великих інтег кого, технічного, природного, інституційного, органі
рованих ресурсних комплексів. Формування та регулю заційного та інформаційного капіталу.
вання ресурсного потенціалу регіону грунтуються на
Звідси випливає, що показник ресурсного потенці
інтеграційних процесах, які протікають у всій еко алу регіону повинен інтегрувати в собі всі характерис
номічній системі країни і на всіх її рівнях. Інтеграційні тики внутрішнього і зовнішнього середовища, що впли
процеси в регіоні мають об'єктивну основу, але в той же вають, а саме: потенціал трудових ресурсів (персоналу);
час формуються економічною, фінансовою, соціальною, потенціал виробничий (стан, оснащеність та ступінь зно
інвестиційною, кредитнобанківською політикою. Внут су основних активів); потенціал фінансових ресурсів;
ріншьорегіональна інтеграція в масштабі регіону взає організаційноуправлінський потенціал; потенціал мар
модіє з національними інтеграційними процесами та кетингу (конкурентоспроможність; інформаційний по
інтеграцією між регіонами. Виділяються такі основні тенціал; потенціал якості послуг) [1].
напрями ефективного використання ресурсного потен
Методологічною основою визначення сукупного
ціалу регіону на основі інтеграційних процесів (табл. 1). ресурсного потенціалу регіону, поряд з теорією фак
Таким чином, доцільним представляється створен торів виробництва, є підхід, що охоплює взаємозв'язки
ня ресурсної системи індикативного типу економічно усіх суб'єктів, факторів та умов господарювання. Будь
го регіону без злиття регіонів і без втрати, ослаблення які перетворення в кінцевому підсумку спрямовані на
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досягнення мети, якою є підвищення ефективності ви
користання ресурсного потенціалу регіону. Ступінь до
сягнення зазначеної мети характеризується критерієм
ефективності використання ресурсного потенціалу ре
гіону. На нашу думку, критерій ефективності викорис
тання ресурсного потенціалу регіону може бути сфор
мульований як: найбільш повне залучення ресурсів рег
іону в процес виробництва при мінімумі сукупних вит
рат на виробництво одиниці продукції, затребуваної
ринком.
Наведений критерій кількісно може характеризува
тися показником мінімуму сукупних витрат на вироб
ництво продукції регіону:
(1),
де Соді — сукупні витрати на одиницю iго виду ви
робленої продукції в регіоні; Qi — річний обсяг вироб
ництва iго виду продукції регіону; А — номенклатура
продукції регіону.
Сукупні витрати на одиницю iго виду виробленої
продукції в регіоні розраховуються наступним чином:
(2),
де Cpj — ціна jго виду засобу виробництва зайнято
го у виробництві iго виду продукції; kpj — коефіцієнт
амортизації jго виду засобу виробництва зайнятого у
виробництві iго виду продукції; C m — заробітна плата
працівників, зайнятих у виробництві iго виду продукції;
EH — нормативний коефіцієнт ефективності капіталов
кладень; K — сума капіталовкладень; kpn — коефіцієнт
враховує ступінь використання потенціалу конкретно
го виду ресурсу в регіоні.
Останній наведений коефіцієнт характеризує
ступінь використання потенціалу конкретного виду ре
сурсу в регіоні kpn. Даний коефіцієнт розраховується за
наступною формулою:
(3),
де Овл — обсяг конкретного виду ресурсу, яким во
лодіє регіон; Оімп — обсяг конкретного виду ресурсу
імпортованого в регіон; Оекс — обсяг конкретного виду
ресурсу, який експортується з регіону; Овикор. — обсяг
конкретного виду ресурсу, який використовується для
виробництва продукції в регіоні.
При зростанні ступеня споживання конкретного
виду ресурсу, тобто зростанні ступеня використання
ресурсного потенціалу регіону, значення коефіцієнта
знижується, що в свою чергу, спричиняє зниження зна
чення показника наведених витрат, і відповідно показ
ника сукупних витрат.
Крім наведеного коефіцієнта ступеня використан
ня потенціалу конкретного виду ресурсу в регіоні (kpn),
характеризують наявність та рівень використання ре
сурсного потенціалу регіону, зокрема, такі показники:
показник ступеня залучення ресурсів регіону в процес
виробництва в регіоні; показник частки власних ресурсів
регіону, які використовуються в регіоні; частки імпор
ту та експорту сировини в загальному обсязі виробниц
тва і споживання сировини в регіоні; співвідношення
сировини регіону, яка використовується в регіоні з екс
портом сировини в сусідніх регіонах; інші види показ
ників.
Особливої уваги заслуговують коефіцієнти, які ха
рактеризують баланс імпорту та експорту ресурсів ви
робництва в регіон та із регіону. Відтік ресурсів вироб
ництва з регіону свідчить, зокрема, про порівняно низь
кий рівень ефективності використання цих ресурсів в
регіоні. Однак відтік ресурсів може бути викликаний не
тільки низькою ефективністю існуючих виробництв, але
і незбалансованістю ресурсної бази. Недостатній рівень
забезпеченості регіону тими ж інвестиційними ресур
сами може гальмувати зростання обсягів виробництва,
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а отже і являтися причиною низького рівня використан
ня інших ресурсів регіону, таких як праця або природні
ресурси.
Використання наведених критеріїв та показників
дозволить чіткіше формулювати цілі використання ре
сурсного потенціалу регіону, оцінювати ступінь досяг
нення поставлених цілей та можливості залучення ре
сурсів у процеси виробництва.
ВИСНОВКИ
Запропоновано систему показників ефективності
використання ресурсного потенціалу регіону, а саме:
ефективність використання ресурсного потенціалу;
ефективність використання сукупності кількох видів
ресурсів; ефективність використання галузевої сукуп
ності ресурсів; ефективність використання окремих
видів ресурсів; ефективність використання галузевого
ресурсного потенціалу. Для оцінки ефективності вико
ристання ресурсного потенціалу пропонуємо викорис
тання показники ресурсозаміщення. Ресурсний потен
ціал є комплексною системою, яка ефективно реалі
зується тільки в усій своїй сукупності і в процесі роз
витку. Першою групою показників використання ресур
сного потенціалу є показники, що відображають напря
ми і швидкість структурних змін. Другою групою показ
ників є узагальнені структурні показники у вигляді ко
ефіцієнтів редукції. Встановлено, що критерій ефектив
ності використання ресурсного потенціалу регіону
може бути сформульований як: найбільш повне залу
чення ресурсів регіону в процес виробництва при
мінімумі сукупних витрат на виробництво одиниці про
дукції, затребуваної ринком. При зростанні ступеня
споживання конкретного виду ресурсу, тобто зростанні
ступеня використання ресурсного потенціалу регіону,
значення коефіцієнта знижується, що в свою чергу,
спричиняє зниження значення показника наведених
витрат, і відповідно показника сукупних витрат.
Розроблено напрями вдосконалення організаційно
економічного механізму ефективного використання
ресурсного потенціалу регіону в контексті модернізації
економіки. Встановлено, що одним із основних напрямів
підвищення ефективності управління та використання
ресурсного потенціалу регіонів країни є стимулювання
інтеграційних процесів. Внутріншьорегіональна інтегра
ція в масштабі регіону взаємодіє з національними інтег
раційними процесами та інтеграцією між регіонами.
Виділяються такі основні напрями ефективного вико
ристання ресурсного потенціалу регіону на основі інтег
раційних процесів: синдикативність, вертикальна інтег
рація, формування спілок виробників, кластеризація.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті проаналізовано різні аспекти оптимізації структури банківської системи України з ураху9
ванням європейського досвіду функціонування банківського сектору. Найбільш актуальними пропози9
ціями для підвищення ефективності роботи банківської системи України вважаємо: удосконалення орган9
ізаційної структури шляхом сприяння створенню спеціалізованих та регіональних банків, відокремлен9
ня служби банківського нагляду від Національного банку України в окрему структуру, удосконалення
роботи об'єднань комерційних банків, створення інституції банківського омбудсмена.
The paper analyzes the various aspects of optimization of the structure of the banking system in Ukraine
based on the European experience of the functioning of the banking sector. Most current proposals for improving
the efficiency of the banking system of Ukraine consider: improving the organizational structure — by promoting
the development of specialized and regional banks, separating banking supervision from the National Bank of
Ukraine in a separate structure, improvement of the association of commercial banks, the creation of institutions
banking ombudsman.

Ключові слова: банківська діяльність, законодавство, клієнт, комерційний банк, оптимізація, ринок.
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ВСТУП
Банківська сфера в останні роки переживає суттєві
зміни, спричинені глобалізацією фінансових ринків, пере
розподілом капіталів, клієнтів, збільшенням асортименту
пропонованих послуг, впровадженням сучасних інформац
ійних технологій. Це зумовлює посилення конкуренції в
банківському середовищі. Банківська конкуренція стає од
нією із центральних проблем економічного розвитку, оск
ільки може призвести як до розквіту, так і до занепаду бан
ківської діяльності. Значна зарегульованість банківської
системи призводить до перетоку капіталу із банківської си
стеми до менш зарегульованих сегментів грошовокредит
ного ринку, що в результаті ще більше загострює конкурен
тну боротьбу. Сприяють загостренню конкуренції і євроін
теграційні процеси. Розвиток євроінтеграційних процесів
призводить до проникнення європейських банків на украї
нський ринок.
Розвиток механізмів державного регулювання банківсь
кої діяльності є одним із важливих питань, яке зараз дово
диться вирішувати Україні. Сучасний розвиток фінансової
системи характеризується наявністю механізмів та інстру
ментів регулювання з боку держави. Проблемі державного
регулювання банківської діяльності присвячено багато грун
товних фахових видань, орієнтованих на застосування мо
нетарних інструментів. Теоретичну основу дослідження
склали праці К. Вікселя, С. Дробишевського, К. Ерроу,
Дж. Кейнса, Л. Красавіної, М. ТуганБарановського, А. Мар
шала, Дж. Міля, Ф. Мишкіна, В. Тарасова, І. Фішера,
М. Фрідмена.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглянемо різні аспекти оптимізації структури банкі
вської системи України з урахуванням європейського дос
віду функціонування банківського сектору. Зокрема, на ос
нові аналізу європейського досвіду функціонування банкі
вських систем, необхідно виявити найбільш дієві механізми
сприяння євроінтеграційними процесами розвитку банківсь
кої системи України.
Важливим чинником, що впливатиме на подальший роз
виток банківського сектору України, буде присутність іно
земного капіталу. Ми вважаємо, що проникнення інозем
ного капіталу на український ринок банківських послуг буде
здійснюватись трьома шляхами: у вигляді іноземних дочір
них банків; банками, що викуплятимуть вітчизняні банки;
банків у вигляді філій іноземних банків.
Викуп найбільших українських банків інтернаціональ
ними групами говорить про поступову належність українсь
ких банків до домінуючих в Європі банківських груп. Деякі
аналітики зазначають, що зрощення західно і східноєвро
пейських банківських капіталів може стати надійним підму
рівком для інтеграції нових членів у ЄС. Процес інтернаціо
налізації української банківської системи призведе до зміни
її організаційної структури [3].
Отже, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків,
відкритість української економіки сприятимуть розвитку
зарубіжної діяльності банків.
З підвищенням інвестиційного рейтингу України, бан
кіри очікують активного приходу іноземних інвесторів.
Найбільші українські банки вже пройшли процедуру міжна
родного аудиту, отримали міжнародні рейтинги. З прихо
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
дом на український ринок іноземний інвестор прагне дове
Розробити пропозиції щодо удосконалення механізмів сти якість обслуговування клієнтів у придбаному ним бан
державного регулювання банківської діяльності в умовах ку до рівня не нижчого, ніж в його рідній країні. Надход
європейської інтеграції.
ження іноземного капіталу, перш за все, позначиться на
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вартості грошей і масштабах присутності зарубіжних фінан
сових установ. Вітчизняні банкіри, готуючись до приходу
іноземного капіталу, прискорено розвивають роздрібні по
слуги, серйозно розширюють філійну мережу. У нових умо
вах дані фактори можуть бути вирішальними щодо збере
ження частки банків на ринку, а за необхідності, продажу
частки за найбільш вигідною ціною. Банківська конкурен
ція в Україні з часом буде лише посилюватись, як внаслідок
глобалізаційних процесів, так і у зв'язку з приходом на ук
раїнський ринок зарубіжних банків. З огляду на тенденції
розвитку європейської банківської системи, Європейський
центральний банк прогнозує подальшу концентрацію банк
івського капіталу і загострення конкуренції. За розмірами
капіталізації і активів навіть найбільші банки України по
ступаються середнім східноєвропейським банкам (а захід
ноєвропейським і поготів).
Подібна ситуація спостерігається і в ЄС. Банки східноє
вропейських країн майже не представлені в Західній Європі
і їх поступово поглинають економічно розвинені та сильніші
західноєвропейські банки. За даними Європейського Цент
рального банку, близько 70% банківських систем східноєв
ропейських країн підконтрольні іноземному капіталу. У той
же час, в 15ти перших країнахчленах ЄС лише 23% банкі
вських установ належить іноземному капіталу.
Іноземний капітал стимулює розвиток вітчизняної бан
ківської системи, даючи дешеві ресурси, досвідчених менед
жерів. Разом з тим, у критичні моменти такий капітал може
нести великі ризики, будучи найбільш вразливим щодо ре
патріації.
На наш погляд, необхідно передбачити механізми ре
гулювання участі іноземного капіталу в банківському сек
торі України, якими регламентувати їх діяльність у на
прямах, необхідних українській економіці. До механізмів
такого регулювання можна віднести встановлення
цілісного комплексу заходів, спрямованих на ефективне
використання інвестиційного потенціалу та мінімізації
потенційних загроз для розвитку вітчизняної банківської
системи. У результаті, діяльність іноземних банків буде
спрямована на розвиток української економіки. Проте, в
умовах приходу іноземного капіталу перед невеликими
вітчизняними банківськими установами постане пробле
ма вибору: або приєднатись до великих банківських
структур, або ж реорганізуватись у кооперативні банки.
Важливим аспектом у структурній перебудові вітчизня
ної банківської системи сьогодні повинно стати створен
ня умов для розвитку кооперативних, муніципальних, та
спеціалізованих банків.
Потенціал, який закладено в об'єднанні (ефект синергії)
вбачають в скороченні витрат, в т.ч. персоналу. Однак час
то, при скороченні персоналу висококваліфіковані спеціа
лісти швидко находять роботу у конкуруючих структурах,
тоді як найменш кваліфіковані залишаються. Об'єднаний
банк може втрачати ще й на тому, що, запобігаючи власним
ризикам, клієнт частину операцій залишає в об'єднаному
банку, а частину виводить в іншу установу.
Одночасно необхідно створити сприятливі умови для
отримання іноземними банками та в майбутньому їх
філіями коштів від материнських установ, з метою
збільшення фінансових засобів для потреб української
економіки.
Головними напрямами подальшого розвитку банківсь
кої системи України, які впливатимуть на зміну її струк
тури, на нашу думку, будуть: збільшення присутності іно
земного капіталу; розширення банківської мережі; змен
шення витратності банківської системи; зміцнення позицій
вітчизняних банків через підвищення ефективності своєї
діяльності; стрімкий розвиток новітніх банківських техно
логій; зміна стратегій розвитку банків, направлена на
збільшення конкурентоспроможності; збільшення прозо
рості у діяльності банків; збільшення капіталізації, прибут
ковості банків; покращення менеджменту. Водночас за
лишатиметься потреба і у спеціалізованих фінансових
інститутах, що зосереджують свою діяльність на локаль
ному ринку. У процесі євроінтеграції, на наш погляд, дер
жава має зберегти і державні банки для того, щоб реалізо
вувати через них інтереси держави. Для забезпечення
дійсно конкурентного середовища потрібна реальна спец
іалізація державних банків, їх зміцнення та подальший роз
виток.
Для подальшого сприяння банківською системою
євроінтеграції України необхідно оптимізувати її струк
туру.
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Проведення комплексу заходів, пов'язаних з оптиміза
цією банківської структури України, дозволить зберегти
національну складову в банківській системі, збільшити кон
курентоспроможність банків, їх надійність, відкриє ширший
доступ малого і середнього бізнесу до банківських установ,
сприятиме економічному розвитку регіонів.
Наближення до європейських стандартів у сфері за
хисту прав клієнтів вимагає створення в Україні інституції
банківського омбудсмена. Подібні інститути працюють
більш як у 90 країнах [2]. В Україні таку інституцію можна
створити через посередництво Асоціації українських
банків шляхом укладення відповідної угоди між комерц
ійними банками. Завданням банківського омбудсмена має
бути виявлення порушень при обслуговуванні банками
клієнтів. Такими порушеннями можуть бути: зміна процен
тних ставок без згоди клієнта, надання неправдивої інфор
мації в засобах масової інформації, завищення тарифів на
банківські послуги та інші. Вирішення можливих конфлік
тних ситуацій банківським омбудсменом сприятиме підви
щенню авторитету банківської системи, зростанню довіри
до неї.
Зміцненню банківської системи та збільшенню її впли
ву на реальний сектор економіки сприятимуть: покращен
ня фінансового стану суб'єктів підприємницької діяльності
як основи зростання зобов'язань банків; вдосконалення
податкового законодавства; ширший доступ іноземного ка
піталу; збільшення ефективності банківської діяльності че
рез зниження витрат і диверсифікацію доходів; перетво
рення банків із закритих акціонерних товариств на
відкриті; розвиток небанківського фінансового сектора як
передумови покращення конкурентоспроможності; розви
ток та широке використання банками бюро кредитних
історій.
За умов реалізації зазначених заходів можна буде по
будувати стійку, прозору конкурентоспроможну банківсь
ку систему, яка сприятиме економічному зростанню краї
ни, інтеграції її у світовий економічний простір.
Перед Національним банком України повинно стояти
завдання щодо створення такої структури банківської сис
теми, яка б забезпечувала потреби як в цілому країни, так і
кожного із регіонів у достатньому фінансуванні регіональ
них проектів та бізнесу. Роздрібненість українського банк
івського капіталу не дає можливості реалізувати серйозні
як за вартістю, так і за строками проекти. Розмір банку має
значення для отримання кредитів у значних обсягах, що дає
можливість знижувати витрати за рахунок обсягів операцій.
Великі банки мають широкі можливості щодо залучення
ресурсів, відповідний репутаційний капітал. Однак перева
га невеликих банків у кваліфікації персоналу, швидкості
прийняття рішень [1].
Виходячи з європейського досвіду, необхідно зберегти
та розширити нішу місцевих банків, які залишаться конку
рентоспроможними, обслуговуючи малий і середній бізнес.
Тому поряд з укрупненням банків, необхідно стимулювати
розвиток невеликих ефективних банківських установ [4; 6].
Аналізуючи чисельність банківських установ у розви
нутих країнах, можна зробити висновок, що кількість бан
ківських установ в Україні є невеликою. Її збільшення, на
нашу думку, швидше за все, повинно відбуватися за раху
нок збільшення сектору невеликих спеціалізованих банків.
Для цього необхідно запровадити законодавство, яке б за
безпечило безризикову для населення та банківської сис
теми діяльність цих установ при відповідно знижених ви
могах до їх мінімального капіталу у порівнянні з вимогами
до універсальних банків.
Для оптимізації діяльності банківської системи необхі
дна, з одного боку, консолідація комерційних банків у виг
ляді злиття та поглинань, створення консорціумів, з іншого
— невеликі місцеві банки мають зайняти свою нішу на рин
ку фінансових послуг і залишитися конкурентноспромож
ними порівняно з великими банками, обслуговуючи малий
та середній бізнес.
Держава повинна стимулювати розвиток малих і се
редніх банків в Україні. Для цього, на наш погляд, варто
було б: внести зміни до законодавства в частині спрощен
ня системи мікрокредитування; створити умови для зас
нування місцевими органами влади муніципальних банків,
наділивши їх можливостями обслуговувати місцеві бюд
жети; надати кредитним спілкам статус кооперативних
банків, знизивши нормативні вимоги для їх діяльності; доз
волити регіональним банкам нарощувати статутний капі
тал до мінімального рівня протягом хоча б п'яти років; на
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дати податкові пільги регіональним банкам у частині
звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від
вкладення коштів в довготермінові проекти (більше трьох
років).
Важливим для розвитку банківської системи та еконо
міки України є залучення та вкладення довгострокових
коштів. Однак, потенційні інвестори, в т.ч. населення, ще
продовжують утримувати кошти поза реальною економі
кою, тоді як у здоровій економіці такі кошти вкладаються у
довгострокові активи. З метою залучення грошових вкладів
населення на довгостроковій основі варто було б запрова
дити доларове хеджування довгострокових гривневих де
позитів (основної суми боргу та нарахованих відсотків), що
створило б можливості для більш широкого розвитку дов
гострокового кредитування [5].
Для забезпечення подальшого розвитку банківської
системи та економіки в цілому необхідно, щоб діяльність
банків сприяла збільшенню обсягів кредитування суб'єктів
малого та середнього бізнесу, фізичних осіб, довгостроко
вих інноваційних кредитів, іпотечного кредитування, змен
шення процентних ставок на ринку кредитів.
Таким чином, для оптимізації структури банківської
системи України, на наш погляд, доцільно здійснити такі
заходи:
1) відокремлення служби банківського нагляду від На
ціонального банку України в окрему структуру з метою за
безпечення ефективного нагляду за банківськими устано
вами, підвищення довіри до банківської системи;
2) вдосконалення роботи об'єднань банків, які б пред
ставляли інтереси комерційних банків, надавали консуль
тації, працювали над підвищенням кваліфікації банківських
працівників;
3) створення умов для ефективного функціонування та
розвитку спеціалізованих банків зі спеціалізацією за сфе
рами бізнесу, кооперативних, муніципальних банків, які б
сприяли розвитку регіонів, малого та середнього бізнесу,
місцевих громад.
Для реалізації зазначених напрямів необхідно вдоско
налити законодавчу та нормативну базу банківської діяль
ності в Україні для того, щоб банківські інститути функціо
нували у чітко визначених правових рамках. Серед основ
них змін, які будуть характерними для банківської системи
України в майбутньому, повинні стати консолідація банків,
оптимізація банківської структури.
Для реалізації вищеперелічених цілей необхідно ухва
лити Концепцію розвитку банківської системи України в
умовах євроінтеграції, що спрямована на підвищення кон
курентоспроможності вітчизняних банків, узгодивши її з
іншими регуляторними органами та забезпечити її безумов
не виконання.
Для підвищення ефективності розвитку банківської си
стеми України в процесі євроінтеграції пропонуємо Націо
нальному банку України:
— зініціювати прийняття Закону України "Про валют
не регулювання", що передбачатиме лібералізацію валют
них відносин, сприятиме розвитку валютного ринку, кон
курентного середовища;
— забезпечити транспарентність своєї діяльності для
більшої зрозумілості дій НБУ для суб'єктів ринку;
— забезпечити максимальну наближеність банківсько
го законодавства до законодавства ЄС;
— удосконалити порядок реєстрації банків та видачі
ліцензій на здійснення банківських операцій, привівши їх у
відповідність з європейськими нормами;
— запровадити методику оцінки конкурентоспромож
ності банку на ринку банківських послуг на основі комплек
сного коефіцієнта;
— створити умови для відокремлення служби банківсь
кого нагляду від Національного банку України з метою за
безпечення ефективного нагляду за банківськими устано
вами та зосередження діяльності НБУ на виконанні своєї
основної функції;
— створити умови для ефективного функціонування та
розвитку спеціалізованих банків зі спеціалізацією за сфе
рами бізнесу, кооперативних, муніципальних банків, які б
сприяли розвитку регіонів, малого та середнього бізнесу,
місцевих громад;
— створити систему підготовки банківських працівників
для впровадження Базель ІІ;
— налагодити співпрацю з ЄЦБ з питань вивчення дос
віду щодо ефективності застосування інструментів прове
дення монетарної політики;
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— співпрацювати з органами банківського нагляду євро
пейських країн з метою забезпечення реалізації Базельсь
ких принципів ефективного банківського нагляду;
пропонуємо Уряду України:
послідовно реалізовувати політику, направлену на при
скорений розвиток ефективної ринкової економіки з метою
наближення до рівня життя європейських країн; створити
сприятливі умови для залучення в Україну іноземних інвес
тицій; реформувати бюджетноподаткову сферу, направле
ну на детінізацію економіки, фінансування потреб, необхі
дних для розвитку регіонів; створити умови для ефектив
ного розвитку фондового ринку; запровадити механізми
участі Ощадбанку у ФГВФО для підвищення рівня довіри
вкладника до банківської системи;
пропонуємо Асоціації українських банків, комерційним
банкам:
узагальнювати банківський досвід, запровадити систе
му всебічного професійного розвитку банківських праців
ників з метою наближення рівня їх кваліфікації до євро
пейських стандартів; створити умови для ефективного фун
кціонування окремої юридичної структури, за участю бан
ківських установ, яка займатиметься інкасацією коштів та
перевезенням валютних цінностей;
пропопуємо Асоціації українських банків:
підготувати обгрунтування прийняття змін до Закону
України "Про банки і банківську діяльність", в якому було б
передбачено функціонування банківського омбудсмена;
пропонуємо комерційним банкам: реалізовувати стра
тегії, направлені на підвищення власної конкурентоспро
можності.
ВИСНОВКИ
Доведено необхідність вдосконалення структури бан
ківської системи України в умовах євроінтеграційних про
цесів, найбільш оптимальної з позицій європейського дос
віду, яка дозволить підвищити конкурентоспроможність
українських банків. Для її запровадження необхідно ре
алізувати такі заходи: відокремлення служби банківсько
го нагляду від Національного банку України в окрему
структуру; удосконалення роботи об'єднань комерційних
банків, які представлятимуть їх інтереси, надаватимуть
консультації, працюватимуть над підвищенням кваліфі
кації банківських працівників, узагальнюючи та розпов
сюджуючи банківський досвід, співпрацюючи зі службою
банківського нагляду; створення інституції банківського
омбудсмена; створення умов для виникнення в країні
спеціалізованих банків зі спеціалізацією за сферами
бізнесу, кооперативних, муніципальних банків, які б спри
яли розвитку регіонів, малого та середнього бізнесу,
місцевих громад.
Зроблено висновок, що в умовах інтеграції вітчизняної
банківської системи до європейського фінансового ринку
потрібно реформувати вітчизняну банківську систему, пе
ребудувати її структуру, лібералізувати валютний ринок,
знизити відсоткові ставки, розширити перелік банківських
операцій, привести банківське законодавство та систему
банківського нагляду до вимог ЄС.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті проведено аналіз наукових концепцій розвитку аграрного сектору економіки, визначено пе9
реваги та недоліки існуючих підходів до формування державної аграрної політики.
The article analyzed the scientific concepts of development of the agricultural sector, defined benefits and
drawbacks of existing approaches to state agricultural policy.

У сучасних умовах суспільного розвитку економічна
роль держави залежить від рівня забезпечення внутрішніх і
зовнішніх умов ефективного функціонування національної
економіки. Ефективність економіки в цілому залежить від
стану та тенденцій розвитку основних її галузей, які в су
купності формують народногосподарський комплекс дер
жави, у формуванні їх інвестиційної привабливості та регу
люванні підприємницької діяльності відповідно до націо
нальних пріоритетів. Серед них особливе місце займає аг
рарний сектор, основним завданням якого є забезпечення
продовольчої безпеки держави.
Вагомий внесок у розробку теоретикометодологічних
засад державного регулювання аграрного сфери економі
ки внесли такі вчені, як В. Андрійчук, О. Дацій, О. Зінченко,
М. Корецький, М. Латинін, А. Лисецький, О. Могильний, Д.
Плеханов, О. Шевченко, О. Шпичак та ін. Проте, потребу
ють додаткового вивчення та уточнення питання, що стосу
ються формування державної аграрної політики на етапі
розвитку ринкових відносин.
Метою статті є аналіз наукових концепцій розвитку аг
рарного сектору економіки, визначення переваг та недоліків
існуючих підходів до формування державної аграрної пол
ітики.
РЕЗУЛЬТАТ
У науковій літературі існують дискусії щодо ролі і зна
чення держави у розвитку економіки та її аграрного секто
ра, зокрема. Особливої гостроти вони набули вже в сере
дині ХХ століття, перекинувшись із теоретичної в науково
практичну площину. Підходи щодо розв'язання цього пи
тання можна сформулювати таким чином: поперше, дер
жава повинна активно втручатися в процес регулювання
ринкового механізму; подруге, держава не повинна
здійснювати активних заходів щодо втручання в дію ринко
вого механізму.
Питання необхідності й визначення масштабів втручан
ня держави в економіку в цілому і в аграрну сферу, зокре
ма, привертає значну увагу зарубіжних і вітчизняних дос
лідників упродовж століть. Це зумовлено насамперед відсут
ністю практики державного регулювання економіки, а відтак
і аграрного сектора.
Виходячи з зазначеного, найбільш актуальними сучас
ними дослідженнями є розробки професора А.С. Лисець
кого [4]. Ми згодні з авторами, що продовольча безпека
України повинна моделюватися на патріотичній основі і не
допускати нераціональної присутності в Україні іноземно
го капіталу й компаній, що своєю присутністю й діяльністю
підривають національну економіку з політичних екзогенних
мотивів.
На відміну від балансів основних видів продукції
сільського господарства, продовольчого споживання, роз
рахованих за методикою ФАО, які не дають відповіді на пи
тання, чи вистачає Україні ресурсів для розв'язання продо
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вольчої проблеми, для цього використали відому в світі мо
дель Леонтьєва [3]. Економічний зміст моделі полягає у
тому, що обсяг кінцевого попиту повинен бути пропорцій
ним не тільки обсягам виробництва, а й необхідним фондам
ресурсів (кормів, насіння тощо).
Для сільськогосподарського комплексу модель Леонть
єва удосконалено з урахуванням внутрішніх (ендогенних)
технологічних зв'язків, а також з ресурсами сільського гос
подарства, зокрема земельними й біологічними (худобою)
через коефіцієнти питомого виходу продукції на одиницю
площі посівів й поголів'я. Таке удосконалення моделі доз
воляє оцінити ємність території (обсягів залучення обме
жених природних ресурсів). Крім того, вектор кінцевого
попиту розширено з урахуванням не тільки ринкового по
питу на продовольство, а й споживання в селянських гос
подарствах населення. Запропонований секторний підхід
передбачає введення у модель нових аргументів кінцевого
попиту, кількості міського й сільського населення з ураху
ванням рівнів споживання продовольства в секторах рин
кового й неринкового обігу продовольчих ресурсів.
Генеральну матрицю сільськогосподарського комплек
су України розбито на декілька блоків й отримано оцінки
сукупної потреби ресурсів по основних продуктових пото
ках і галузях: блок зернового господарства й ринку хлібоп
родуктів; молочнопродуктовий комплекс; блок яєчного
птахівництва; блок м'ясного птахівництва; блок розвитку
свинарськопромислового комплексу; виробництво ялови
чини; блок картоплярства, овочівництва й плодоовочівниц
тва.
Матрицю змінних побудовано на основі двох векторів:
наукових норм суспільного споживання продукції сільсько
господарського комплексу домогосподарствами населення
у селах і містах; сукупних оцінок інтенсивності використан
ня земельних ресурсів, отриманих у процесі розв'язку ло
кальних блоків. Базова модель показує, що ресурсів в Ук
раїні для реалізації експортної стратегії розвитку немає.
Визначення необхідності державного регулювання еко
номіки має важливе значення на етапі її трансформації до
ринкового типу господарювання. Тому, на думку науковців,
використання державного регулювання економіки у пере
хідний період зумовлюється необхідністю надзвичайних
заходів, спрямованих на фінансове оздоровлення господар
ства, адаптацію економіки і системи управління до нових
умов господарювання, а також проведенням активної со
ціальної політики.
Концептуально погляди стосовно ролі держави в транс
формаційному процесі змінюються в діапазоні від розгляду
її як суб'єкта з мінімально необхідним набором функцій до
тверджень про необхідність держави як органу, який регу
лює та формує сучасну модель аграрної економіки ринко
вого типу [5, с. 50].
Доречною є думка А. Гайдуцького, який вважає, що по
трібно позбутися примітивного уявлення щодо позиції: "ба
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гато держави — мало ринку" і навпаки, оскільки таке про
тистояння не може бути основою виваженої політики. А
держава може залишити економіку без уваги лише там і тоді,
де і коли будуть сформовані повноцінні ринкові механізми,
здатні ефективно діяти [1, с. 167].
Відомий американський економіст Д. Гелбрейт, харак
теризуючи роль держави в макроекономічному регулюванні
пропорцій розвитку виробництва, стверджував, що держав
не втручання в інтереси сільського господарства має ваго
ме значення для його збалансованого розвитку, оскільки при
відсутності державних заходів впливу сільське господарство
опинилося б у критичному становищі [2].
Попов Н.А. відзначає, що роль державного регулюван
ня полягає в забезпеченні вільної реалізації сільськогоспо
дарської продукції, сировини і продовольства.
Щодо вітчизняних науковців, то вони підкреслюють
важливість поєднання державного регулювання економіки
і економічної свободи суб'єктів господарювання, самовря
дування, саморегулювання, вибираючи термін "соціально
орієнтоване публічноправове регулювання економіки" [5,
с. 84—85].
Тобто більшість вчених визнають необхідність держав
ного регулювання економіки та її галузей. Відмінності в їх
позиціях полягають лише у визначенні ступеня і форм та
кого регулювання та його співвідношення з ринковим са
морегулюванням.
Окремі економістиаграрники відстоюють певні мето
дологічні підходи, розглядаючи вплив держави на розвиток
АПК, які базуються на принципах економічного лібераліз
му. Проте, слід зазначити, що запроваджена ще в 1991—1994
роках ліберальна модель ринкових відносин стосовно агро
промислового виробництва зумовила занепад сільського
господарства та сільських поселень. Тому виникла не
обхідність у переоцінці концепції ринкових відносин в аг
рарному секторі економіки і напрацюванні нових напрямів
формування окремих сегментів ринку й ринкового механі
зму в цілому.
У цей період першочерговим завданням було забезпе
чення прискореного переходу від спаду до динамічного роз
витку аграрного виробництва та підвищення конкурентос
проможності сільськогосподарської продукції. Інші погод
жуються з думкою, що в умовах перехідного етапу до рин
кової економіки ринок суттєво не впливав на розвиток аг
рарного сектора країни.
В умовах, що склалися, використання тільки суто рин
кових методів управління АПК не забезпечило позитивних
результатів. У цьому випадку пріоритетне значення відво
диться державному регулюванню економіки, адже його оп
тимальне поєднання з ринковими регуляторами в сучасних
умовах забезпечить найбільш прискорений вихід аграрного
сектора з кризової ситуації.
Згідно з досвідом європейських країн, державнє регу
лювання аграрної економіки та продовольчого комплексу
здійснюється за новою схемою взаємодії держави й госпо
дарських суб'єктів. Цєй підхід пов'язаний з прямим вирішен
ням економічних проблем через створення ефективних, про
зорих інструментів регулювання.
Слід відзначити, що для сільського господарства пер
шочерговим завданням в рамках участі СОТ є виконання
угод, що регулюють виробництво і торгівлю у галузі. До них
відносяться Угода про сільське господарство та Угода про
санітарні та фітосанітарні заходи.
Участь у СОТ вимагає дотримання зобов'язань у напря
мах, які стосуються державної підтримки сільського госпо
дарства; доступу на ринок сільськогосподарських і продо
вольчих товарів; санітарних і фітосанітарних заходів, екс
портної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій
торгівлі. Але враховуючи те, що Україна відмовилася від
експортних субсидій для сільськогосподарської продукції,
зміни у сільському господарстві відбуватимуться за перши
ми трьома напрямами.
Відповідно до Угоди про сільське господарство, заходи
державної підтримки аграрного сектора економіки класи
фікуються за трьома групами, а саме "зелений кошик","синій
кошик" та "жовтий кошик". До "зеленого кошика" належать
заходи, не спрямовані на підтримку обсягів виробництва та
цін виробників, а тому вони не порушують принципів спра
ведливої конкуренції. Заходи "синього кошика" — це
відповідні витрати, що виділяються на фіксовані сільсько
господарські площі або фіксоване поголів'я і не підлягають
скороченню. "Жовтий кошик" включає заходи внутрішньої
державної підтримки, які впливають на торгівлю та вироб
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ництво, і "викривляють" їх у ринковому середовищі, а тому
підлягають скороченню.
Більшість розвинутих країн намагається зберегти сис
тему аграрного протекціонізму. Для пояснення цього яви
ща спеціалістами висувається, як мінімум, п'ять теорій [7].
1. Теорія "колективної дії" — відповідно до якої в дея
ких країнах здійснюється політика, направлена на форму
вання в суспільстві "людини, що вимушено користується
послугами держави". Це стає можливим, коли в промисло
во розвинутих країнах розпочинається довготерміновий
процес скорочення фермерських господарств, а в
суспільстві домінує розуміння важливості збереження на
ціонального аграрного сектора. Інтереси товаровиробників
відстоюють невеликі, але добре організовані і дуже активні
об'єднання спеціалізованих аграрних товаровиробників.
2. Теорія "вразливості сільськогосподарського вироб
ництва від коливань ринку" виходить з того, що, на відміну
від інших галузей економіки, сільськогосподарське вироб
ництво більш чутливе до коливань ринку.
3. Теорія "інституційного застою" відображає ситуацію,
яка, починаючи з другої половини 1980х років характерна
для більшості розвинутих країн з ефективним сільським
господарством. Відповідно до цієї теорії, значна частина
сільськогосподарського виробництва здійснюється віднос
но незначною часткою ефективних господарств. У тих краї
нах, де досягнуто високих обсягів експорт сільськогоспо
дарської продукції, аграрний протекціонізм забезпечує їй
значну частку конкурентоспроможності на світовому рин
ку.
4. Теорія "попиту і пропозиції на сільськогосподарсь
кий протекціонізм". Її автор Ю. Хайямі розглядає аграрний
протекціонізм в якості функції економічного розвитку.
Відповідно до неї на першій стадії індустріалізації у країн,
що розвиваються, сільськогосподарський сектор інтенсив
но експлуатується на користь інших сфер економіки.
Сільське господарство не може протидіяти цьому курсу,
оскільки воно не організоване і політично інертне.
5. П'ята теорія розглядає аграрний протекціонізм як
"реакцію на випадкові порушення економічної рівноваги".
Відповідно до неї, аграрний протекціонізм зростає тоді, коли
потребує відповіді на порушення міжгалузевої економічної
рівноваги. До неї, наприклад, відноситься втрата конкурен
тоспроможності національного сільського господарства у
порівнянні з іноземним, а також війни чи їх загроза, що сти
мулює появу в суспільстві очікувань дефіциту продоволь
ства.
Проте, на думку М. Трейсі, з точки зору економічної
науки аргументи на користь аграрного протекціонізму є
недостатньо обгрунтованими (теорія меркантелістів, забез
печення платіжного балансу країни, а також заходи дер
жави у відповідь на введення протекційних заходів), деякі
— економічно обгрунтовані (аргументи "молодої галузі",
протидія демпінговій торгівлі, аргументи щодо умов торгівлі,
безробіття), а деякі не мають нічного спільного з економіч
ною теорією і не можуть бути оцінені за допомогою методів
економічного аналізу (продовольча безпека, аргументи на
користь "стилю життя") [8, с. 185—190].
Крім протекціонізму, існує й інший підхід, який поля
гає в тому, що сільське господарство не повинно мати будь
яких переваг в порівнянні з іншими галузями економіки.
Тому сільське господарство, як і будьякий інший сектор
економіки, повинно підпадати під ринкове регулювання.
Такий підхід отримав назву політики вільної торгівлі, або
фритредерства — політика мінімального державного втру
чання у зовнішню торгівлю, яка грунтується на основі
вільних ринкових сил попиту і пропозиції.
З точки зору економічної теорії, застосування держав
ного регулювання базується на існуванні так званих "про
валів ринку". Як свідчить світовий досвід, вільний, (нерегу
льований) аграрний ринок, попри всі свої безумовні пере
ваги, неспроможний забезпечити ефективне вирішення за
гальнонаціональних економічних та соціальнополітичних
проблем, особливо якщо вони не збігаються з приватним
підприємницьким інтересом. Як зазначав відомий японсь
кий економіст С. Окіто, "ринковий механізм зовсім не пра
цює бездоганно" [6, с. 32]. Таким чином, на нашу думку,
можна визначити основні причини, що обумовлюють дер
жавне регулювання сільського господарства.
1) Сільськогосподарське виробництво пов'язано з біо
логічними та природними процесами, які знаходяться в
прямій залежності від кліматичних факторів, рівні участі у
сільськогосподарському виробництві людини, землі, рослин,
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тварин, обсягів основного та обігового капіталу і тому це
дуже складна форма господарської діяльності. Незалежно
від національної належності, рівня розвитку, форм влас
ності, методів його організації сільське господарство має
свої специфічні, притаманні тільки йому особливості. Вони
найбільш знаково проявляються в умовах ринкової еконо
міки при вільній конкуренції і недостатньому регулюванні
державою відповідних процесів.
2) Неспроможність дії ринкових сил відносно сіль
ськогосподарського виробництва проявляється в тому, що
не враховується необхідність формування аграрним секто
ром суспільних благ. Незважаючи на те, що серед деяких
економістів поширена думка про те що сільське господар
ство немає будьяких особливостей, які б виділяли цю га
лузь від інших. Проте, далеко не всі галузі економіки мо
жуть зрівнятися із сільським господарством щодо його вне
ску в розвиток сільських територій, стан довкілля та про
довольчу безпеку.
3) Сільське господарство необхідно розглядати не тільки
як галузь, яка забезпечує країну харчовими продуктами і
промисловість сировиною. Не менш важливе його стратег
ічне місце як основного замовника і споживача промисло
вої продукції, що формує, в кінцевому підсумку, прибуток
в різних галузях національної економіки.
4) Характерна особливість сільського господарства по
лягає також в тому, що тільки частина його результатів
діяльності надходить в ринковий обіг і отримує ринкові оц
інки. Ринок як інститут, що пов'язує виробників і спожи
вачів продукції є однією із необхідних умов сільськогоспо
дарської діяльності. Проте, послуги товаровиробників щодо
відтворення соціальнодемографічного і трудового потен
ціалу суспільства і відновлення екологічного балансу при
родних систем (наприклад, збереження ландшафту
сільської місцевості) в силу своєї споживчої специфіки, як
правило, не стає предметом ринкових угод. Тому у селян
існують обмежені можливості через інститут ринку компен
сувати витрати на виконання цих функцій, тим більше от
римати від цих видів діяльності прибуток.
5) Ринкові сили не враховують зовнішніх ефектів (екст
реналій). Позитивні екстерналії являють собою суспільні бла
га чи вклад в суспільні блага, які не враховуються чи врахо
вуються не в повній мірі ринковими економічними індикато
рами. Суб'єкт ринку, який породжує позитивні екстерналій,
бере на себе частку витрат з реалізації чужих інтересів.
6) Ринок неспроможний враховувати особливості ціно
вих циклів в аграрному секторі. Щорічні зміни цінової ко
н'юнктури, накладаючись на нееластичний попит, підштов
хують сільськогосподарських товаровиробників до відпо
відних щорічних коливань у застосуванні основних факторів
виробництва.
7) Сільське господарство в фінансовому відношенні не
є самодостатньою галуззю.
8) "Провал" конкуренції, що виникає в аграрній сфері
через високий ступень монополізації суміжних з сільським
господарством галузей. Зазначимо, що саме сільське гос
подарство — одна з галузей економіки, де монополізм прак
тично відсутній. Звідси неможливість диктувати ринку свої
ціни. У той же час таку можливість мають I та III сфера
АПК, які постачають сільському господарству засоби ви
робництва і споживають його продукцію. Внаслідок цього
виникають відсутність паритету між сферами АПК. Вирі
шити дану проблему через механізм ринку неможливо.
9) Важливим показником провалу ринку є його непов
нота. Це відноситься до випадків, коли ринкові не вдається
забезпечити виробництво того або іншого виду товару або
послуги, навіть якщо витрати на таке виробництво менші від
того, що споживачі готові заплатити.
10) Низька еластичність попиту на сільськогосподарсь
ку продукцію породжує так звану довготермінову аграрну
проблему. У цілому еластичність попиту не є проблемою для
галузі, якщо пропозиція не зростає чи зростає повільно.
Проте, за останнє століття аграрний сектор, як і інші галузі
економіки, пережив значний науковотехнічний прогрес,
який в суспільстві повинен супроводжуватися і зростанням
добробуту його членів, зростанням реальних доходів насе
лення. Внаслідок низької еластичності попиту на продукти
харчування попит кожної окремої сім'ї на продовольство
скорочується. Проте, із зростанням добробуту, як прави
ло, скорочується і народжуваність, що призводить до зни
ження темпів збільшення населення. Внаслідок чого сукуп
ний попит на продукцію сільського господарства в
суспільстві зростає повільніше, ніж її пропозиція.
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11) Цінова нееластичність попиту на сільськогоспо
дарську продукцію в сукупності із значною залежністю аг
рарного виробництва від природного фактора і конкурен
цією виробників породжує короткотермінову аграрну про
блему.
12) Суттєвим чинником необхідності державного втру
чання є зміна самого характеру сільського господарства і
сільського життя. Їх відносна ізольованість від суспільства
та єдиної господарської діяльності зникла. Це визначає не
обхідність формування для села розвиненої інфраструкту
ри. Проте просторове розташування та відносно низька рен
табельність самого сільського господарства не дає можли
вості формувати, розвивати і підтримувати таку інфраст
руктуру за рахунок одних тільки сільських районів. Тому
виникає необхідність вкладення капіталу ззовні для фор
мування такої інфраструктури.
13) Все більшого значення набуває природоохоронний
чинник. Сільське господарство виступає не тільки як сфера
розміщення сільського господарства та інших видів діяль
ності, але і як одна з найважливіших частин природного лан
дшафту, що потребує суттєвих змін технології сільськогос
подарського виробництва з метою посилення охорони дов
кілля. Цей багатоаспектний спектр діяльності потребує та
кож значного обсягу бюджетного фінансування.
Поряд із "провалами" ринку не слід забувати і про "про
вали" й неспроможність державного втручання. Так, про
грами стабілізації цін в аграрному секторі можуть виклика
ти посилення коливання доходів сільськогосподарських
виробників. Антициклічні програми іноді мають своїм на
слідком сильне перекручування дії ринкових сил, перешкод
жають обгрунтованій зміні розміщення ресурсів між галу
зями економіки, призводять до надвиробництва продукції.
Крім того, підтримка виробників, як показує аналіз, розпо
діляється нерівномірно. Її користувачами стають не слабкі,
а економічно сильні товаровиробники. У "слабких" держа
вах підтримка стає додатковим джерелом корупції та зло
вживань. Іншими словами, провали ринкових сил не є індуль
генцією для підтримки окремих галузей, сільської економі
ки і розвитку села. При застосуванні системи заходів дер
жавного регулювання необхідно брати до уваги переваги і
недоліки, позитивні і негативні наслідки кожної конкрет
ної програми. Оптимальний же ефект можна досягнути
тільки при системному підході, що враховує взаємодію і
взаємний вплив усіх чинників державного регулювання.
ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі проведеного аналізу та
співставлення поглядів науковців можна зробити висновок,
що аргументи "за" суттєво переважають аргументи "проти"
необхідності державного регулювання сільського господар
ства. Разом з тим, необхідно враховувати також можливі
потенційні недоліки державного регулювання. Їх уникнути
можливо лише через розробку та забезпечення реалізації
науковообгрунтованої та виваженої аграрної політики дер
жави, однією з головних складових яких є система держав
ної підтримки сільського господарства.
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НОВІ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ "ОРГАНІЧНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ"*
(АВТОР — ТУЛЬЧИНСЬКА С.О.)

Наукові дослідження проблем інноваційного роз
витку регіонів поповнилися новою монографією, котра
не може не привернути увагу науковців, службовців
місцевої та регіональної влади та всіх, кому не байдужі
перспективи розвитку регіонів та держави в цілому.
Однією з умов сталого розвитку регіонів є посилен
ня не тільки ролі науки та освіти у формуванні й реалі
зації ефективної науковотехнологічної та інноваційної
політики, але й інтеграція освіти, науки і виробництва в
регіонах та безпосереднього залучення інтелектуально
го потенціалу до трансформаційних процесів на регіо
нальному рівні з метою формування та розвитку інте
лектуальноінноваційної системи регіонів.
У рецензованій роботі розглядаються концептуальні
теоретикометодологічні засади формування та розвит
ку інтелектуальноінноваційної системи регіонів, що буде
грунтуватися на інтелектуальному капіталі, науково
інноваційній діяльності. Значна увага приділяється ана
лізу факторів, які істотно гальмують підтримку і розви
ток процесів у цьому напрямі. Відзначається відсутність
впродовж досить тривалого часу механізмів, орієнтова
них на інтенсивне використання інтелектуального потен
ціалу регіонів. Наслідком цих прорахунків стала штучна
взаємоізоляція науки і виробництва при визначенні та
реалізації поточного і перспективного технологічного
переозброєння виробництва. Внаслідок послаблення
зв'язків між наукою та реальним сектором економіки,
зменшення зацікавленості виробництва у впровадженні
результатів науковотехнологічної діяльності знизились
можливості отримання суспільством економічного ефек
ту від науковоінноваційної діяльності.
Значне місце у роботі відводиться аналізу процесів
перетворення інтелектуального потенціалу в інтелекту
альний капітал завдяки підвищенню рівня освіченості
суспільства та його ментального ставлення до інтелек
туальних цінностей. Нові сфери впливу науковоосвіт
ньої галузі тісно пов'язані із забезпеченням сталого еко
номічного зростання регіонів на основі використання
новітніх знань. Досить грунтовно, на нашу думку, у ро
боті аналізуються зростаючі потреби в знаннях, які ста
ють показниками рівня розвитку господарського ком
плексу і життєдіяльності людей в період економічних
перетворень. Ці процеси опосередковують трудову
діяльність людей і стають засадами економічних, тех
нологічних, соціальних та інших взаємин. На підставі
знань здійснюється управління виробництвом, розпод
ілом та кінцевим використанням суспільного продукту.
У рецензованій монографії С.О. Тульчинської роз

глядається актуальна проблема формування та розвит
ку інтелектуальноінноваційної системи регіонів. Зап
ропоновано авторський методологічний підхід до оцін
ки розвитку інтелектуальноінноваційної системи регі
онів, та її підсистем формування, генерації, розповсюд
ження знань та дифузії інновацій. Здійснено комплекс
ну оцінку інтелектуальноінноваційної системи регіонів
в умовах становлення економіки знань. Досліджено
рівень регіональної асиметрії за індексами розвитку
підсистем інтелектуальноінноваційної системи регі
онів, сумарним інтегральним індексом розвитку інтелек
туальноінноваційної системи регіонів, індексом пере
думов становлення економіки знань в регіонах та комп
лексним індексом розвитку інтелектуальноінновацій
ної системи регіонів в умовах становлення економіки
знань. Ще одна, не менш нагальна проблема розвитку
регіонів, яку аналізує автор, пов'язана з диференціацію
джерел фінансових ресурсів для забезпечення розвит
ку інтелектуальноінноваційної системи регіонів та
підвищенням ефективності їх використання. Автор ро
бить висновок, що існуюча фінансова політика у сфері
науковоінноваційної діяльності не забезпечує стиму
лювання взаємозалежності розвитку різних суб'єктів
інтелектуальноінноваційної системи з точки зору ста
новлення економіки знань. Запропоновано диференці
ація джерел фінансування розвитку інтелектуально
інноваційної системи регіонів.
У рецензованій роботі сформульовано конкретні
пропозиції щодо активізації та підвищення ролі безпо
середніх учасників науковоінноваційної діяльності.
Удосконалені підходи до ущільнення взаємозв'язків між
підсистемами інтелектуальноінноваційної системи ре
гіонів за рахунок розвитку інноваційної інфраструкту
ри регіонів на основі інтеграції освітньої, наукової та
виробничої діяльності.
Але у монографії було б бажано подати більш ши
роко категорійний апарат стосовно сфери досліджен
ня. Незважаючи на вказану обставину, монографія С.О.
Тульчинської "Органічність функціонування інтелекту
альноінноваційної системи регіонів" зацікавить науко
ву громадськість та, безумовно, буде корисною не тільки
студентам і аспірантам та викладачам, а й науковцям і
практикам. Автором підготовлена змістовна і цікава мо
нографія, в якій автор уміло використовує не тільки
літературні джерела, а й свої творчі доробки та розра
хунки. Матеріал викладено в п'яти розділах, кожен з
яких охоплює окремі питання, причому як у теоретич
ному, так і в практичному плані.
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